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Syftet	  med	  föreliggande	  studie	  är	  att	  utifrån	  ett	  genusperspektiv	  studera	  det	  sociala	  och	  
musikaliska	   samspelet	   i	   ensembleundervisning	   på	   högstadiet	   och	   gymnasiet.	   Studien	  
utgår	  från	  ett	  genusperspektiv	  där	  genus	  ses	  som	  en	  social	  konstruktion.	  Datamaterialet	  
består	  av	  videoobservationer	  av	  tre	  musiklektioner	  där	  ensemblespel	  stod	  på	  schemat.	  
Resultatet	  visar	  att	  eleverna	  aktivt	  återskapade	  könsstereotypa	  instrumentfördelningar	  
och	  på	  så	  vis	  befäste	  den	  heteronormativa	  hierarkin.	  Resultatet	  visade	  dessutom	  ett	  mer	  
dominant	  platstagande	  hos	  vissa	  killar	  i	  grupperna	  och	  ett	  generellt	  sett	  mer	  understöd-‐
jande	  beteendemönster	  hos	  tjejerna	  i	  grupperna.	  Diskussionen	  antyder	  att	  ramarna	  för	  
handlingsutrymme	  är	  snävare	  för	  tjejerna	  än	  för	  killarna	  (bland	  annat	  i	  och	  med	  kopp-‐
lingen	  till	  de	  informella	  läroprocesserna	  i	  undervisningen)	  och	  erbjuder	  genuskontrak-‐
tets	  regelsystem	  som	  möjlig	  förklaringsmodell	  för	  tjejers	  och	  killars	  olika	  platstagande.	  
	  
Nyckelord:	   interaktion,	  genus,	  musik,	  ensemble,	  handlingsutrymme,	   instrumentfördel-‐
ning,	  undervisning,	  
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Abstract	  
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The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  examine,	  from	  a	  gender	  point	  of	  view,	  the	  social	  and	  mu-‐
sical	   interaction	   in	  ensemble	  groups	  during	  ensemble	   lessons	  at	   secondary	   levels.	  The	  
study	   is	  based	  on	  a	  gender	  perspective	  where	  gender	   is	   seen	  as	  a	   social	   construction.	  
The	  data	  consists	  of	  video	  observations	  of	  three	  separate	  music	  lessons	  where	  ensemble	  
playing	  was	  on	  the	  curriculum.	  The	  result	  showed	  the	  pupils	  actively	  recreating	  gender	  
stereotypical	  instrument	  allocations	  and,	  in	  doing	  so,	  consolidating	  the	  heteronormative	  
hierarchy.	  Furthermore,	  the	  result	  showed	  a	  more	  dominant	  behaviour	  amongst	  certain	  
of	   the	  boys	   in	  the	  groups,	  and	  amongst	  the	  girls	  a	  predominantly	  more	  supporting	  be-‐
havioural	  pattern.	  The	  discussion	  suggests	  the	  space	  for	  action	  for	  girls	  being	  narrower	  
than	  that	  for	  the	  boys,	  and	  presents	  the	  set	  of	  rules	  accompanying	  the	  gender	  contract	  as	  
possible	  key	  for	  understanding	  girls'	  and	  boys'	  different	  place-‐taking.	  
	  
Key	   words:	   interaction,	   gender,	  music,	   ensemble,	   space	   for	   action,	   instrument	   alloca-‐
tion,	  education	  
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Förord	  
Ett	  varmt	  tack	  till	  min	  handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  för	  alla	  goda	  råd	  och	  tips	  
och	  för	  en	  ovärderligt	  knivskarp	  blick	  i	  korrekturläsandet!	  
	  
Tack	  till	  informanterna,	  utan	  er	  inget	  arbete!	  
	  
Tack	  till	  vänner	  och	  familj	  som	  på	  olika	  sätt	  peppat,	  agerat	  bollplank	  och	  bjudit	  på	  mat!	  	  	  
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1	  Inledning	  

1.1	  Inledande	  text	  
Som	  musikstuderande	  på	  musikhögskola	  och	  blivande	  musiklärare	  så	  dyker	  frågan	  om	  
genus	  ständigt	  upp	  i	  min	  vardag.	  Med	  hänsyn	  till	  vem	  som	  spelar	  vilket	  instrument,	  vil-‐
ken	  genre	  och	  hur	  de	  går	  till	  väga	  på	  scen,	  i	  replokaler	  och	  på	  lektioner,	  så	  är	  det	  tydligt	  
att	   genus,	   kön	  och	  musik	   fortfarande	   inte	   är	  någon	  enkel	   ekvation	   som	   låter	   sig	   lösas	  
utan	  vidare	  huvudbry.	  Sverige	  anses	  på	  många	  sätt	  vara	  ett	  av	  världens	  mest	  jämställda	  
länder,	  men	  detta	  innebär	  ju	  inte	  nödvändigtvis	  att	  Sverige	  är	   jämställt,	  endast	  mindre	  
ojämställt	  än	  andra	  länder.	  	  
	  
Min	  egen	  formella	  musikaliska	  skolning	  har	  bestått	  av	  två	  år	  som	  fiolelev	  på	  kommunala	  
musikskolan	   i	   Göteborg,	   två	   år	   som	   fiolelev	   på	   kommunala	  musikskolan	   i	  Woluwe	   S:t	  
Lambert	   i	   Bryssel	   (Belgien),	   1	   år	   som	   pianoelev	   på	   samma	   kommunala	   musikskola	   i	  
Bryssel,	  3	  år	  som	  privatelev	  (piano)	  följt	  av	  två	  folkhögskolor	  med	  klassisk	  pianoinrikt-‐
ning	  och	   till	   sist	  4	  år	  på	  musikhögskola.	  Fram	  till	   studenten	  kände	   jag	   inga	  andra	  som	  
spelade	  musik	  och	  hade	  därför	   inga	   att	   spela	  med.	  På	  den	   första	   folkhögskolan	   ingick	  
man	  inte	  i	  någon	  fast	  ensemble	  om	  man	  gick	  klassisk	  pianolinje	  och	  på	  den	  andra	  folk-‐
högskolan	   innebar	   ensemble	   plötsligt	   kammarmusik.	   Jag	   kände	   mig	   alltså	   snuvad	   på	  
pop-‐	   och	   rockensemblefasen	   som	   så	  många	   i	  min	   omgivning	   hade	   fått	   uppleva	   under	  
skolgången,	  ofta	  både	  i	  grundskolan,	  den	  kommunala	  musikskolan	  och	  under	  gymnasiet.	  
Hittills	  hade	  ju	  min	  egna	  personliga	  musiksmak	  nästan	  aldrig	  sammanfallit	  med	  den	  re-‐
pertoar	   som	   jag	   spelade	   på	   mitt	   instrument.	   Jag	   hade	   ju	   dessutom	   börjat	   med	   piano	  
ganska	  sent	  jämfört	  med	  de	  flesta	  i	  min	  omgivning	  så	  jag	  upplevde	  ständigt	  att	  jag	  hade	  
en	  massa	  att	  ta	   igen	  för	  att	  komma	  ikapp	  de	  andra.	  Väldigt	   länge	  trodde	  jag	  att	  om	  jag	  
bara	  övade	  ordentligt	  och	  snällt	  väntade	  på	  min	  tur	  skulle	  jag	  så	  småningom	  få	  ingå	  i	  en	  
ensemble	   där	   jag	   kunde	   få	   spela	   sådan	  musik	   som	   jag	   tyckte	   var	   riktigt	   bra.	  Men	   det	  
hände	  aldrig	  och	  till	  slut	  tröttnade	  jag	  på	  att	  vänta	  och	  började	  dra	  ihop	  egna	  konstellat-‐
ioner.	  Det	  konstiga	  var	  ju	  bara	  att	  denna	  process	  ägde	  rum	  ca	  10	  år	  senare	  än	  vad	  den	  
gjorde	  för	  de	  flesta	  killar	  i	  min	  omgivning.	  Det	  som	  var	  och	  är	  ännu	  konstigare	  är	  dock	  
att	  denna	  process	  inte	  alls	  var	  lika	  självklar	  för	  de	  flesta	  tjejer	  i	  min	  omgivning	  trots	  att	  
de	  hade	  haft	   tillgång	   till	   olika	   ensembler	  under	   skoltiden.	  Att	   ha	  haft	   ensemble	  under	  
skoltiden	  verkade	  inte	  ha	  påverkat	  deras	  delaktighet	  i	  bandspelande	  på	  fritiden	  positivt.	  
Att	  spela	  i	  band	  var	  verkligen	  inte	  givet	  för	  tjejer	  på	  samma	  sätt	  som	  för	  killar.	  
	  
Om	  man	   ser	   till	   fördelningen	   tjejer	   och	   killar	   på	  musikhögskolorna	   i	   Sverige	   och	   hur	  
könsfördelningen	  ser	  ut	  på	  klassiska	  respektive	  jazz/afro/ri-‐linjerna	  är	  det	  fortfarande	  
försvinnande	   få	   kvinnliga	   instrumentalister	   på	   RI-‐linjerna.	  Min	  misstanke	   är	   att	   detta	  
bortfall	  av	  tjejer	  som	  instrumentalister	  (inom	  andra	  genrer	  än	  klassiskt)	  sker	  långt	  tidi-‐
gare	  än	  vid	  antagningsproven	  till	  högskolan.	  Många	  förskolor	  arbetar	  väldigt	  aktivt	  med	  
ett	   medvetet	   och	   komplext	   jämställdhetsarbete	   som	   genomsyrar	   hela	   verksamheten,	  
men	  vad	  händer	  sedan?	  Min	  uppfattning	  är	  att	   jämställdhetsarbetet	   inom	  grundskolan	  
stannar	   av	   när	   eleverna	   kommer	   upp	   i	   åldrarna.	   Band	  med	   enbart	   kvinnliga	  musiker	  
kallas	   fortfarande	  "tjejband"	  och	  när	  en	  tjej	  spelar	  ett	   instrument	  som	  förknippas	  med	  
killar	  bedöms	  hennes	  spel	  ofta	  inte	  alls,	  men	  istället	  blir	  hon	  kallad	  för	  en	  "cool	  tjej".	  
	  
Ett	  vanligt	  argument	  eller	  en	  sorts	  lösning	  på	  problemet	  med	  bristen	  på	  tjejer	  inom	  vissa	  
genrer	  eller	  instrumentgrupper	  är	  kommentaren	  "tjejerna	  måste	  ta	  mer	  plats",	  men	  vad	  
betyder	  det	  egentligen?	  Vad	   innebär	  det	  att	   ta	  plats?	  Vad	   får	  det	   för	  konsekvenser	  att	  
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som	  tjej	   ta	  plats?	  Vissa	  hävdar	  att	  problemet	  uppstår	  även	  på	  grund	  av	  att	  de	   inte	  ges	  
rätt	  plats,	  men	  frågan	  är	  om	  inte	  problemet	  går	  djupare	  och	  är	  mer	  komplext	  än	  så.	  I	  och	  
med	   att	   jag	   som	  blivande	   lärare	   i	   exempelvis	   grundskolan	   har	   ett	   uttalat	   uppdrag	   att	  
"verka	  för	  att	  flickor	  och	  pojkar	  får	  ett	   lika	  stort	  inflytande	  över	  och	  utrymme	  i	  under-‐
visningen"	  (Skolverket,	  2011,	  s.	  15)	  måste	   jag	   ju	  rimligtvis	  undersöka	   frågan	  och	  sätta	  
mig	  in	  i	  detaljerna.	  Musik	  och	  andra	  estetiska	  ämnen	  har	  en	  tendens	  att	  frånsäga	  sig	  an-‐
svar	  inom	  dessa	  områden	  med	  motiveringen	  att	  konsten	  ska	  få	  vara	  fri,	  men	  jag	  tror	  att	  
det	  skulle	  gynna	  den	  fria	  konsten	  att	  ta	  en	  närmare	  titt	  på	  och	  syna	  de	  mekanismer	  och	  
dolda	  normer	  som	  faktiskt	  finns	  inom	  musicerandet	  och	  musikvärlden.	  I	  och	  med	  denna	  
uppsats	  vill	  jag	  ta	  tillfället	  i	  akt	  att	  riktigt	  djupdyka	  i	  vad	  som	  påverkar	  en	  ensemble	  och	  
dessutom	  passa	  på	   att	   göra	  detta	  utifrån	  ett	   genusperspektiv.	   På	   så	   vis	  hoppas	   jag	  bli	  
mer	  rustad	   inför	  rollen	  som	  musiklärare.	   Jag	  menar	  att	  pop-‐	  och	  rockensemble	  är	  den	  
vanligaste	  formen	  av	  ensembleundervisning	  i	  grundskolan	  och	  gymnasiet	  och	  därför	  har	  
jag	  valt	  att	  undersöka	  ensembleundervisning	  på	  högstadie-‐	  och	  gymnasienivå.	  Att	  upp-‐
skattningsvis	  hälften	  av	  mina	  framtida	  elever	  kommer	  att	  vara	  tjejer	  och	  att	  det	  finns	  en	  
tradition	  av	  bortfall	  av	  tjejer	  som	  instrumentalister	  inom	  denna	  genre	  gör	  att	  jag	  upple-‐
ver	  genusaspekten	  som	  en	  nödvändig	  del	  av	  studien.	  Jag	  hoppas	  få	  syn	  på	  vad	  det	  är	  som	  
kan	  göra	  att	  många	   tjejer	   slutar	   eller	   inte	   alls	  börjar	   spela	   i	   band	  medan	  detta	  verkar	  
vara	  så	  självklart	  för	  många	  killar.	  	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Jag	  vill	  undersöka	  vilka	  normer	  och	  mekanismer	  som	  råder	   i	   tre	  olika	  ensemblesituat-‐
ioner	   i	   musikundervisningen	   i	   grund-‐	   och	   gymnasieskolan	   och	   hur	   det	   påverkar	   hur	  
mycket	  plats	  som	  deltagarna	  både	  ger	  och	  tar	  i	  ensemblen.	  Jag	  vill	  ta	  reda	  på	  om	  och	  hur	  
deltagarna	  kommenterar	  sitt	  eget	  spel	  under	   lektionens	  gång	  och	  då	   i	  vilken	  utsträck-‐
ning	  dessa	  kommentarer	  stämmer	  överens	  med	  vad	  som	  konkret	  och	  faktiskt	  äger	  rum	  
och	  hörs.	  Dessutom	  vill	   jag	  undersöka	  hur	  tjejernas	  och	  killarnas	  agerande	  och	  rollför-‐
delning	  yttrar	  sig	  och	  hur	  de	  bemöter	  varandra	  utifrån	  detta.	  	  
	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  utifrån	  ett	  genusperspektiv	  studera	  det	  sociala	  och	  musikaliska	  
samspelet	  i	  tre	  olika	  ensemblegrupper	  under	  tre	  lektioner	  i	  ensemblespel	  på	  högstadiet	  
och	  gymnasiet.	  	  
	  
För	  att	  uppnå	  detta	  syfte	  har	  jag	  formulerat	  följande	  forskningsfrågor:	  
	  

1. På	  vilka	  sätt	  interagerar	  eleverna	  med	  varandra	  i	  ensemblerna?	  
2. På	  vilka	  sätt	  interagerar	  läraren	  med	  eleverna?	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  tidigare	  forskning	  inom	  ämnesområdet	  och	  närliggande	  om-‐
råden	  samt	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  	  

2.1	  Genus	  och	  skolan	  
I	  detta	  avsnitt	  presenterar	  jag	  några	  exempel	  på	  riktlinjer	  och	  lagar	  som	  rör	  genus	  och	  
skolan.	  Vidare	  presenteras	  skolans	  roll	  och	  skyldigheter	  gentemot	  elever	  ur	  detta	  hän-‐
seende.	  
	  
I	   läroplanen	   för	  grundskolan	  Lgr	  11	  (Skolverket,	  2011a)	  beskrivs	  skolans	  roll	   i	   förhål-‐
lande	  till	  genus	  och	  könsmönster	  på	  följande	  vis:	  
	  

Skolan	  ska	  aktivt	  och	  medvetet	  främja	  kvinnors	  och	  mäns	  lika	  rätt	  och	  möjligheter.	  Det	  
sätt	  på	  vilket	   flickor	  och	  pojkar	  bemöts	  och	  bedöms	   i	   skolan,	  och	  de	  krav	  och	   förvänt-‐
ningar	  som	  ställs	  på	  dem,	  bidrar	  till	  att	  forma	  deras	  uppfattningar	  om	  vad	  som	  är	  kvinn-‐
ligt	  och	  manligt.	  Skolan	  har	  ett	  ansvar	   för	  att	  motverka	  traditionella	  könsmönster.	  Den	  
ska	  därför	  ge	  utrymme	  för	  eleverna	  att	  pröva	  och	  utveckla	  sin	  förmåga	  och	  sina	  intres-‐
sen	  oberoende	  av	  könstillhörighet.	  (Skolverket,	  2011a,	  s.	  8)	  
	  

Läroplanen	  fastslår	  alltså	  att	  eleverna	  påverkas	  av	  hur	  de	  behandlas	  utifrån	  kön	  och	  att	  
de	   som	   arbetar	   inom	   skolvärlden,	   för	   att	  motverka	   traditionella	   könsmönster,	   ska	   ge	  
utrymme	  för	  eleverna	  att	  agera	  oberoende	  av	  könstillhörighet.	  Läroplanen	  förespråkar	  
här	  en	  aktiv	  linje.	  	  
	  
Mer	  specifikt	  ska	  läraren	  i	  grundskolan	  "verka	  för	  att	  flickor	  och	  pojkar	  får	  ett	  lika	  stort	  
inflytande	  över	  och	  utrymme	  i	  undervisningen"	  (Skolverket,	  2011a,	  s.	  15).	  Ytterligare	  ett	  
exempel	  på	  denna	  aktiva	  linje	  återfinns	  i	  gymnasieskolans	  läroplan	  Lgy	  11	  (Skolverket,	  
2011b)	  där	  skolans	  roll	  beskrivs	  på	  följande	  vis:	  "Skolan	  ska	  aktivt	  och	  medvetet	  främja	  
kvinnors	  och	  mäns	  lika	  rätt	  och	  möjligheter.	  Eleverna	  ska	  uppmuntras	  att	  utveckla	  sina	  
intressen	  utan	  fördomar	  om	  vad	  som	  är	  kvinnligt	  och	  manligt"	  (Skolverket,	  2011b,	  s.	  6).	  
Ytterligare	  ett	  exempel	  ur	  gymnasieskolans	  läroplan	  följer:	  
	  

Skolan	  ska	  främja	  förståelse	  för	  andra	  människor	  och	  förmåga	  till	   inlevelse.	  Ingen	  ska	  i	  
skolan	  utsättas	  för	  diskriminering	  på	  grund	  av	  kön,	  etnisk	  tillhörighet,	  religion	  eller	  an-‐
nan	  trosuppfattning,	  könsöverskridande	  identitet	  eller	  uttryck,	  sexuell	  läggning,	  ålder	  el-‐
ler	   funktionsnedsättning	  eller	   för	   annan	  kränkande	  behandling.	  Alla	   tendenser	   till	   dis-‐
kriminering	  eller	  kränkande	  behandling	  ska	  aktivt	  motverkas.	  Främlingsfientlighet	  och	  
intolerans	  måste	  bemötas	  med	  kunskap,	  öppen	  diskussion	  och	  aktiva	  insatser.	  (Skolver-‐
ket,	  2011b,	  s.	  6)	  

	  
Skolans	  roll	  får	  i	  ovanstående	  text	  formen	  av	  en	  förståelseförmedlare	  och	  en	  demokrati-‐
värnare.	  Återigen	  används	  ordet	  aktivt,	  vilket	  signalerar	  en	  förväntan	  om	  en	  aktiv	  hand-‐
ling	  från	  läraren	  vid	  misstanke	  om	  diskriminering	  eller	  kränkande	  behandling.	  

2.2	  Instrumentpreferenser	  och	  könsgränser	  -‐	  tidigare	  forskning	  
För	   att	   undersöka	  musicerande	   ur	   ett	   genusperspektiv	   blir	   det	   nödvändigt	   att	   under-‐
söka	  de	  kulturella	  konnotationer	   eller	   laddningar	  olika	   aktiviteter,	   beteenden	  och	   för-‐
hållningssätt	   har,	   och	   även	   de	   fysiska	   tingens	   (i	   det	   här	   fallet	   instrumentens)	   och	   de	  
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olika	  genrernas	  symboliska	  laddning	  (Green,	  1997).	  Jag	  börjar	  med	  att	  ta	  upp	  de	  fysiska	  
tingens	  symbolvärde.	  
	  
O'Neill	  (1997)	  tar	  upp	  hur	  en	  mängd	  olika	  forskning	  tyder	  på	  att	  olika	  instrument	  i	  väst-‐
världen	  har	  olika	  grad	  av	  maskulinitet	  eller	  femininitet	  kopplade	  till	  sig.	  Detta	  stödjs	  av	  
en	  studie	  av	  Abeles	  och	  Porter	  (1978)	  som	  visade	  att	  flöjt,	  fiol	  och	  klarinett	  till	  exempel	  
upplevdes	  som	  de	  tre	  mest	  feminina	  instrumenten	  medan	  trummor,	  trombon	  och	  trum-‐
pet	  upplevdes	  som	  de	  tre	  mest	  maskulina	  instrumenten.	  Enligt	  Abeles	  och	  Porter	  påver-‐
kar	  detta	  också	  barns	  val	  av	  instrument.	  Dels	  påverkas	  barns	  instrumentval	  direkt,	  men	  
även	  indirekt	  i	  och	  med	  föräldrarnas	  inställning	  till	  detta	  instrumentval	  och	  hur	  mycket	  
de	  (föräldrarna)	  är	  beredda	  att	  stötta	  eller	  gå	  emot	  detta	  val.	  Abeles	  and	  Porter	  gjorde	  
en	  undersökning	  där	  de	  bad	  vuxna,	  att	  utifrån	  en	  lista	  med	  åtta	  instrument	  välja	  ut	  ett	  
musikinstrument	  till	  sin	  hypotetiska	  dotter	  eller	  son.	  	  Studien	  tyder	  på	  att	  könet	  på	  bar-‐
net	   och	   instrumentens	   feminina	   eller	  maskulina	   kodning	   (det	   vill	   säga	   hur	  maskulint	  
eller	   feminint	   ett	   instrument	   upplevs	   vara,	   dess	  maskulina	   eller	   feminina	   association)	  
tenderade	  att	  påverka	  valet	  av	  instrument.	  
	  
Även	  Bergman	  (2009)	  belyser	  att	   instrument	  är	  könskodade	  och	  alltså	  har	  olika	   ladd-‐
ning.	  Bergman	  menar	  att	  instrumenten	  kommer	  att	  behandlas	  utifrån	  önskan	  att	  passa	  
in	  i	  den	  heteronormativa	  hierarkin	  som	  råder	  och	  där	  det	  som	  upplevs	  vara	  maskulint	  
intar	  en	  högre	  maktposition	  än	  det	  som	  upplevs	  vara	  feminint.	  Även	  O'Neill	  (1997)	  gör	  
en	  genomgång	  och	  sammanställning	  av	  hur	  en	  mängd	  forskning	  pekar	  på	  att	  könsstere-‐
otypa	   associationer	  påverkar	   inställning	  och	  preferens	  och	   sedermera	   valet	   av	   instru-‐
ment.	  Till	  exempel	  visar	  O'Neill	  själv	  tillsammans	  med	  Boulton	  (1996)	  i	  en	  undersökning	  
med	  153	  skolbarn	  i	  åldern	  9-‐11	  år	  att	  flickor	  i	  mycket	  större	  grad	  än	  pojkar	  valde	  piano,	  
flöjt	   och	   fiol	   medan	   pojkarna	   i	   mycket	   större	   utsträckning	   än	   flickorna	   valde	   gitarr,	  
trummor	  och	  trumpet.	  Studien	  avslöjade	  även	  att	  både	  flickor	  och	  pojkar	  hade	  liknande	  
idéer	  om	  vilka	  instrument	  som	  inte	  borde	  spelas	  av	  medlemmar	  av	  de	  båda	  könen.	  	  
	  
Fenomenet	   verkar	   dessutom	   inte	   avta	   med	   tiden,	   något	   som	   Abeles	   (2009)	   kommer	  
fram	   till.	   Abeles	   jämför	   resultaten	   från	   studier	   gjorda	   1978,	   1993	   och	   2007	   och	   det	  
framgår	   att	   flickor/tjejer	   fortfarande	   till	   övervägande	   del	   spelar	   instrument	   som	   flöjt,	  
fiol	   och	   klarinett	   (instrument	   med	   feminin	   association)	   och	   pojkar/killar	   fortfarande	  
spelar	  instrument	  som	  trummor,	  trumpet	  och	  trombon	  (instrument	  med	  maskulin	  asso-‐
ciation).	  	  
	  
En	  mängd	  olika	  forskning	  och	  teori	  inom	  socialpsykologi	  och	  genusvetenskap	  pekar	  på	  
att	  pojkars	  identitetsskapande	  under	  uppväxttiden	  grundar	  sig	  i	  undvikandet	  av	  det	  fe-‐
minina	  (Archer,	  1984),	  det	  vill	  säga	  att	  pojkar	  tenderar	  att	  undvika	  aktiviteter	  som	  kan	  
upplevas	   som	   feminina.	   Flickors	   identitetsskapande	   följer	   en	   liknande	   bana	   (men	   då	  
med	  undvikandet	  av	  det	  som	  upplevs	  som	  maskulint),	  men	  detta	  sker	  i	  en	  senare	  ålder	  
för	  flickor	  än	  för	  pojkar.	  Det	  här	  kallas	  av	  Hill	  och	  Lynch	  (1983)	  för	  "the	  gender	  intensi-‐
fication	   hypothesis"	   och	   innebär	   att	   prestationsbeteendet	   under	   puberteten	   blir	   mer	  
könsstereotypt.	  	  
	  
Green	  (1993)	  visar	  också	  (genom	  sin	  undersökning	  med	  78	  musiklärare	  i	  England)	  att	  	  

	  
…	  both	  boys	  and	  girls	  tend	  to	  restrict	  themselves	  or	  find	  themselves	  restricted	  
to	  certain	  musical	  activities	  and	  instruments	  for	  fear	  of	  intruding	  into	  the	  oth-‐
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er	  sex's	  territory,	  where	  they	  might	  stand	  accused	  of	  a	  sort	  of	  musical	  trans-‐
vestism.	  (Green,	  1993,	  s.	  248)	  	  
	  

I	  pojkarnas	  fall	  betydde	  det	  att	  det	  ofta	  hindrade	  dem	  från	  att	  delta	   i	  projekt	  med	  t.ex.	  
klassisk	  musik	  och	  i	  flickornas	  fall	  innebar	  det	  att	  det	  ofta	  hindrade	  dem	  från	  att	  delta	  i	  
projekt	  med	   t.ex.	   teknik	  och	  populärmusik.	  Även	  Mellström	  (2004)	   tar	  upp	  hur	   teknik	  
används	  för	  att	  forma	  homosociala	  band	  (maskulina)	  män	  emellan	  och	  hur	  kvinnor	  ak-‐
tivt	  utesluts	  i	  dessa	  sammanhang.	  
	  
Att	   överskrida	   könsgränser	   är	   nämligen	   en	   aktivitet	   som	   straffar	   sig	   socialt	   (Sroufe,	  
Bennett,	   Englund,	   Urban	   &	   Shulman,	   1993).	   Genom	   en	   studie	   med	   11-‐åringar	   på	   ett	  
sommarläger	  kunde	  de	  se	  att	  de	  barn	  som	  överskred	  könsgränser	  var	  mindre	  populära	  
hos	  sina	  kamrater	  än	  de	  som	  följde	  regelverket	  och	  höll	  sig	  inom	  könsgränserna.	  	  
	  
O'	  Neill	  och	  Boulton	  (1995)	  undersökte	  hur	  barns	  förväntningar	  såg	  ut	  angående	  social	  
status	  och	  genus	  i	  förhållande	  till	   instrumentval.	  Här	  framkom	  att	  barnen	  bedömde	  att	  
handlingen	   att	   välja	   ett	   instrument	   som	   korsade	   genusgränsen	   (exempelvis	   att	   spela	  
klarinett	  om	  man	  är	  pojke	  eller	  att	  spela	  trumset	  om	  man	  är	  flicka)	  var	  en	  handling	  som	  
medförde	  en	  stor	  risk	  att	  bli	  impopulär,	  hackad	  på	  eller	  mobbad.	  Att	  välja	  musikinstru-‐
ment,	   genre	   eller	   intresseområde	   är	   alltså	   inte	   helt	   okomplicerat	  med	   tanke	   på	   vilka	  
konsekvenser	   de	   olika	   valen	   kan	   få,	   något	   som	   antagligen	   påverkar	   även	   föräldrars	  
uppmuntran	  eller	  avsaknad	  av	  uppmuntran.	  	  
	  
Forskning	  som	  berör	  musicerande	  i	  gymnasieåldern	  återfinns	  även	  hos	  Borgström	  Käl-‐
lén	  (2011).	  Borgström	  följde	  flera	  ensembler	  på	  två	  olika	  gymnasieskolor	  med	  estetiskt	  
program	  för	  att	  på	  så	  vis	  undersöka	  "musikalisk	  handling	  i	  relation	  till	  konstruktion	  av	  
genus"	  (s.	  55).	  Resultatet	  i	  Borgströms	  studie	  "visar	  på	  en	  obalans	  i	  maktrelationerna	  i	  
den	  lokala	  genusregimen"	  (s.	  127)	  och	  hon	  lägger	  därför	  fokus	  på	  att	  diskutera	  de	  femi-‐
nina	  och	  maskulina	  positioner	  som	  erbjuds	  i	  studiens	  kontexter	  och	  de	  "dilemman	  som	  
uppstår	  vid	  konstruktion	  av	  framförallt	  feminina	  positioner"	  (s.	  127).	  Vidare	  visar	  Borg-‐
ströms	  studie	  hur...	  	  

	  
…	  den	  lokala	  genusregimen	  positionerar	  femininiteter	  i	  en	  känslomässig	  relation	  där	  an-‐
svar	  för	  hur	  gruppen	  som	  helhet	  mår	  och	  fungerar	  är	  centralt,	  medan	  maskulina	  posit-‐
ioner	  tillåts	  fokusera	  på	  att	  spela	  då	  de	  inte	  på	  samma	  sätt	  behöver	  positionera	  sig	  som	  
nice	  i	  musikalisk	  handling.	  (Borgström	  Källén,	  2011,	  s.	  138)	  	  

	  
Både	  Borgström	  Källén	  (2011)	  och	  Björck	  (2011)	  tar	  upp	  populärmusikens	  associering-‐
ar	  till	  "en	  informell	  fritidssfär"	  (Björck,	  2011,	  s.	  200)	  och	  det	  problematiska	  i	  den	  roll	  av	  
"musiker	  i	  en	  replokal"	  som	  pop/rocklärarna	  ofta	  tog	  (Borgström	  Källén,	  2011,	  s.	  146).	  
Björck	  (2011)	  synar	  diskursen	  om	  populärmusik	  som	  frihet	  genom	  att	  addera	  diskursen	  
populärmusik	   som	   ofrihet/restriktion	   där	   tjejers	   strävan	   efter	   populärmusikalisk	   kun-‐
skap	  skildras	  som	  en	  besvärlig	  resa	   full	  av	  hinder.	  Björck	  pekar	  även	  på	  riskerna	  med	  
oproblematiserade	  och	   romantiska	   antaganden	  om	  populärmusik	   som	   "frihet"	   att	   "ut-‐
öva	  det	  egna"	  och	  menar	  på	  att	  sådana	  antaganden	  "kan	  fungera	  som	  en	  normaliserande	  
uteslutningsmekanism"	  och	  "därför	  bör	  skärskådas"	  (s.	  201).	  	  
	  
Ytterligare	   exempel	   på	   de	   feminina	   positionernas	   begränsade	   handlingsmönster	   åter-‐
finns	  hos	  Ambjörnsson	  (2004)	  som	  tar	  upp	  begreppet	  normativ	  femininitet,	  ett	  begrepp	  
som	   ringar	   in	   önskvärda	   egenskaper	   och	   beteenden	   hos	   kvinnor.	   Ambjörnsson	   radar	  
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upp	  ord	  som	  "måttfullhet,	  kontroll,	  försiktighet,	  omhändertagande,	  empati	  och	  inlevelse-‐
förmåga"	  och	  menar	  dessutom	  på	  att	  man	  skulle	  "kunna	  fastställa	  en	  historisk	  koppling	  
mellan	  normativ	  femininitet	  och	  känslor.	  Framför	  allt	  verkar	  den	  ideala	  kvinnan	  definie-‐
ras	   och	   bestämmas	   utifrån	   sin	  möjlighet	   att	   presentera	   vissa	   typer	   av	   känsloyttringar	  
och	  undvika	  andra"	  (s.63).	  
	  
Jag	   har	   tagit	   upp	   dessa	   perspektiv	   eftersom	   de	   fokuserar	   på	   de	   förutsättningar	   och	  
handlingsramar	  som	  påverkar	  elevers	  agerande.	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I	   detta	   avsnitt	   presenteras	   studiens	   teoretiska	   utgångspunkt.	  Med	   tanke	   på	  mitt	   syfte	  
och	  mina	  forskningsfrågor	  har	  jag	  funnit	  det	  intressant	  att	  låta	  min	  teoretiska	  utgångs-‐
punkt	  utgöras	  av	  ett	  genusperspektiv.	  

2.3.1	  Definitioner	  av	  genus	  	  
Nationella	  sekretariatet	  för	  genusforsknings	  ordlista	  sammanställd	  av	  professor	  emerita	  
Holm	  (2012)	  definierar	  begreppet	  genus	  som:	  

• ett	   socialt	   konstruerat	   klassifikationssystem	   som	   delar	   in	   människor	   i	   två	   kategorier,	  
kvinnor	   och	  män,	   och	   som	   förknippar	   dessa	   kategorier	  med	   olika	   uppsättningar	   bete-‐
endemässiga,	   kulturella,	   psykologiska	   och	   sociala	   egenskaper	   och	   handlingsmönster	  
	  	  

• den	  sociala	  process	  som	  tillskriver	  såväl	  människor	  och	  institutioner	  kollektiva	  masku-‐
lina	  och	  feminina	  könsegenskaper.	  (Holm,	  2012)	  

Kortfattat	  kan	  genus	  även	  benämnas	  som	  "den	  struktur	  av	  sociala	  relationer	  som	  foku-‐
serar	  på	  den	  reproduktiva	  arenan,	  och	  den	  uppsättning	  praktiker	  som	  drar	  in	  reproduk-‐
tiva	   skillnader	  mellan	   kroppar	   i	   sociala	   processer"	   (Connell,	   2009,	   s.	   25).	   Genus	   som	  
identitet	   är	  dessutom	   föränderlig	  och	   alltså	   inte	   en	   fast	   etikett	   som	   individen	   tilldelas	  
vid	  sin	   födsel.	  Butler	  (2007)	  menar	  att	  "Genus	  är	  någonting	  komplext	  vars	   fullständig-‐
ande	  alltid	  skjuts	  upp	  så	  att	  det	  aldrig	  helt	  är	  vad	  det	  är	  vid	  någon	  given	   tidpunkt"	   (s.	  
67).	  	  
	  
På	  så	  vis	  kan	  man	  tro	  att	  skapandet	  av	  genus	  inte	  är	  beroende	  av	  det	  fysiologiska	  könet	  
och	  att	  individen	  är	  fri	  att	  skapa	  genus	  efter	  eget	  tycke	  och	  smak.	  Dock	  belyser	  Connell	  
(2009)	   hur	   individers	   agerande	   styrs	   av	   samhällets	   genusordning	   eller	   arbetsplatsen	  
eller	   skolans	   genusregim.	   Connell	   menar	   att	   "genusrelationer	   skapas	   och	   återskapas	  
hela	  tiden	  i	  vardagen"	  (s.	  103).	  Genus	  i	  sammanhanget	  individen	  i	  förhållande	  till	  grup-‐
pen	  är	  en	  komplicerad	  fråga	  eftersom	  friheten	  att	  själv	  skapa	  genus	  är	  bedräglig.	  Connell	  
utrycker	  det	  på	  så	  vis	  att	  "Vi	  skapar	  vårt	  eget	  genus,	  men	  vi	  är	  inte	  fria	  att	  skapa	  det	  hur	  
vi	  vill.	  Vår	  genuspraktik	  styrs	  i	  hög	  grad	  av	  den	  genusordning	  som	  vi	  befinner	  oss	  i"	  (s.	  
103).	  	  
	  
Genusperspektiv	  i	  sin	  tur,	  definieras	  därefter	  på	  följande	  sätt:	  

	  
Med	  genusperspektiv	  avses	  att	  man	  analyserar	  företeelser,	  förhållanden	  och	  processer	  i	  
samhället	  inom	  politik,	  ekonomi,	  utbildning,	  vetenskap,	  kultur	  etc.	  utifrån	  ett	  perspektiv	  
som	  tar	  hänsyn	  till	  att	  relationer	  mellan	  kön	  kan	  inverka	  även	  i	  till	  synes	  könsneutrala	  
sammanhang.	   Genusperspektiv	   uppmärksammar	   även	   att	   föreställningar	   om	   kön	   som	  
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skapar	   systematisk	   ojämlikhet	  mellan	   könen.	   (Nationella	   sekretariatet	   för	   genusforsk-‐
ning,	  2012)	  

	  
Detta	  är	  viktigt	  eftersom	  jag	  i	  min	  studie	  kommer	  att	  behandla	  ett	  till	  synes	  just	  könsne-‐
utralt	  sammanhang,	  nämligen	  musikundervisning	  inom	  grund-‐	  och	  gymnasieskolan.	  	  

2.3.2	  Genus	  som	  konstruktion	  	  
Beauvoir	  (1949)	  menar	  att	  "Man	  föds	  inte	  till	  kvinna,	  man	  blir	  det"	  (s.	  325).	  Butler	  
(2007)	  förtydligar	  betydelsen	  av	  detta	  genom	  att	  skriva	  på	  följande	  sätt:	  "Att	  hävda	  att	  
genus	  är	  konstruerat	  är	  inte	  detsamma	  som	  att	  påstå	  att	  det	  är	  illusoriskt	  eller	  artifici-‐
ellt,	  om	  dessa	  begrepp	  ställs	  i	  motsats	  till	  det	  	  >>verkliga>>	  och	  det	  	  >>autentiska	  >>"	  (s.	  
87).	  Dessutom	  återberättar	  Butler	  Beauvoirs	  tankar	  om	  att	  "Genus	  är	  den	  upprepade	  
stiliseringen	  av	  kroppen,	  ett	  antal	  återkommande	  handlingar	  inom	  en	  ytterst	  rigid	  regu-‐
lativ	  struktur	  som	  med	  tiden	  stelnar	  och	  kommer	  att	  te	  sig	  som	  en	  substans,	  en	  naturlig	  
form	  av	  varande"	  (s.	  88).	  Vidare	  förkastar	  Beauvoir	  (1949)	  psykoanalysens	  och	  det	  
historiematerialistiska	  perspektivet	  på	  kvinnan	  och	  menar	  att	  själva	  problematiken	  i	  
dessa	  och	  många	  andra	  perspektiv	  är	  att	  de	  har	  sin	  utgångspunkt	  i	  det	  manliga	  perspek-‐
tivet	  och	  att	  kvinnan	  på	  grund	  av	  detta	  hela	  tiden	  får	  sin	  förklaringsmodell	  utifrån	  man-‐
nen.	  I	  och	  med	  att	  mannen	  historiskt	  sett	  har	  haft	  det	  ekonomiska	  och	  samhälleliga	  (och	  
även	  fysiska	  övertaget)	  under	  så	  lång	  tid,	  har	  det	  mesta	  som	  skrivits	  om	  kvinnor	  skrivits	  
av	  män.	  Beauvoir	  liknar	  kvinnornas	  ställning	  och	  tolkningsproblematik	  (att	  bli	  tolkade	  
av	  en	  ickeförstående	  part	  -‐	  mannen)	  med	  exempelvis	  judars	  och	  svartas.	  Även	  om	  dessa	  
grupper	  är	  olika	  på	  många	  vis	  lider	  de	  alla	  av	  att	  få	  sina	  egenskaper	  och	  inneboende	  ka-‐
raktärer	  beskrivna	  av	  en	  grupp	  som	  står	  över	  dem	  i	  maktposition;	  i	  kvinnornas	  fall	  
mannen,	  i	  judarnas	  fall	  de	  den	  ariskt	  vita	  mannen	  och	  i	  de	  svartas	  fall	  den	  vita	  man-‐
nen/kolonisatören.	  Ett	  sätt	  att	  hålla	  dessa	  grupper	  med	  mindre	  makt	  "på	  mattan"	  är	  att	  
beskriva	  den	  underlägsna	  situation	  de	  är	  i	  (rent	  ekonomiskt,	  samhälleligt	  och	  medbor-‐
garrättsligt)	  genom	  att	  hänvisa	  till	  "det	  evigt	  kvinnliga,	  den	  svarta	  själen	  eller	  den	  ju-‐
diska	  karaktären"	  (s.	  33).	  På	  så	  vis	  "hämtas	  argumenten	  från	  det	  tillstånd	  som	  förtryck-‐
arna	  själva	  har	  skapat"	  (s.	  33).	  Detta	  skulle	  kunna	  jämföras	  med	  exotiserandet	  av	  andra	  
folkslag	  och	  kulturer,	  något	  som	  är	  en	  central	  fråga	  för	  Mulinari	  (2006,	  refererad	  i	  SOU	  
2006:59).	  Mulinaris	  studie	  visar	  bland	  annat	  att	  "kön	  görs	  i	  relation	  till	  diskurser	  om	  
annorlundahet	  och	  exotism"	  (s.	  279).	  Exotiserandet	  som	  fyller	  funktionen	  att	  distansera	  
sig	  och	  overkliggöra	  det	  som	  inte	  är	  ens	  egen	  värld	  beskrivs	  av	  Beauvoir	  på	  följande	  vis:	  	  
	  

Det	  är	  bara	  det	  att	  hon	  är	  Allt	  på	  det	  oväsentligas	  vis:	  hon	  är	  allt	  det	  Andra.	  Och	  i	  egen-‐
skap	  av	  den	  andre	  är	  hon	  också	  en	  annan	  än	  sig	  själv,	  något	  annat	  än	  det	  som	  förväntas	  
av	  henne.	  Genom	  att	  hon	  är	  allt	  är	  hon	  aldrig	  just	  det	  som	  hon	  borde	  vara;	  hon	  är	  en	  evig	  
besvikelse,	  själva	  existensens	  besvikelse	  över	  att	  aldrig	   lyckas	  vare	  sig	  med	  att	   fullbor-‐
das	  eller	  försona	  sig	  med	  alla	  som	  existerar.	  (Beauvoir,	  1949,	  s.	  252)	  

	  
Mannen	  som	  norm	  är	  även	  ett	  av	  de	  teman	  som	  Hirdman	  (2001)	  tar	  upp.	  Mannen	  som	  
norm	  innebär	  att	  allt	  som	  uttrycks	  som	  mänskligt	  eller	  allmängiltigt	   tillskrivs	  mannen.	  
Kvinnan	  är	  här	  ett	  slags	  antites,	  ett	   icke-‐vara.	  Detta	  kallas	   för	  grundformeln.	  Ett	  annat	  
sätt	   att	   se	   på	   kvinnan	   (historiskt	   och	   fortfarande	   idag)	   har	   varit	   som	  en	   slags	  mindre	  
lyckad	  version	  av	  mannen.	  Hirdman	  beskriver	  kvinnan	  på	   följande	  sätt:	   "a	   är	  en	  ofull-‐
gången	  man.	  a	  är	  inte	  riktigt	  färdigbakad.	  a	  är	  ett	  måndagsexemplar.	  Ett	  slags	  maskinfel	  
har	  uppstått.	  Det	  fattas	  något"	  (s.	  29).	  Hirdman	  kallar	  detta	  för	  jämförelsens	  formel.	  Ett	  
tredje	  sätt	  att	  se	  på	  kvinnan	  (i	  förhållande	  till	  mannen	  som	  norm)	  är	  att	  se	  henne	  som	  
något	  motsatt,	  en	  kontrast	  till	  mannen,	  något	  annorlunda.	  Detta	  kallas	  för	  den	  normativa	  
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formeln	   och	  bygger	   på	  dikotomier,	   det	   vill	   säga	   en	  uppdelning	   av	   en	  helhet	   i	   två	   icke	  
överlappande	  delar.	  Enligt	  Hirdman	  är	  alla	  dessa	  formler	  närvarande	  i	  vår	  vardag	  i	  olika	  
kombinationer.	  
	  
Maskulinums	  första	  lag	  säger:	  "att	  vara	  Man	  är	  att	  inte	  vara	  Kvinna"	  (Hirdman,	  2001,	  s.	  
48).	  Enligt	  detta	  resonemang	  associeras	  kvinnan	  med	  kropp,	  kött,	  materien,	  blodet,	  na-‐
tur	  och	  mannen	  med	  ande,	   själ,	   tankar,	  kultur.	  För	  att	  vara	  man	  krävs	  här	  alltså	  att	   ta	  
avstånd	  och	  i	  den	  mån	  det	  går	  kontrollera	  kroppen	  och	  naturen.	  Vidare	  finns	  flera	  form-‐
ler	  även	  för	  det	  maskulina,	  men	  en	  viktig	  aspekt	  i	  detta	  är	  att	  det	  maskulina	  (i	  och	  med	  
att	  det	  är	  mannen	  som	  i	  århundraden	  definierat	  spelreglerna)	  inte	  låter	  sig	  klassificeras	  
lika	  lätt	  som	  kvinnan.	  Mannen	  har	  alltså	  ett	  vidare	  handlingsutrymme	  och	  slipper	  därför	  
undan	  en	  alltför	  snäv	  definition.	  Vad	  som	  däremot	  styr	  mäns	  handlande	  är	  hur	  de	  i	  ho-‐
mosociala	  situationer	  förhåller	  sig	  till	  mannen	  som	  norm,	  det	  vill	  säga	  hur	  de	  beter	  sig	  
mot	   varandra	   för	   att	   förstärka	   idén	   om	  en	   "slags	   idealtypisk	  Man"	   (Hirdman,	   2001,	   s.	  
58).	  	  
	  
Detta	  resonemang	  är	  av	  intresse	  då	  mina	  informanter	  (som	  är	  i	  undre	  och	  övre	  tonåren)	  
befinner	  sig	  i	  gränslandet	  mellan	  barn-‐	  och	  vuxenvärlden	  och	  befinner	  sig	  mitt	  i	  en	  iden-‐
titetsskapande	   process	   där	   de	   troligtvis	   utforskar	   och	   prövar	   sig	   fram	   bland	   de	   olika	  
roller	   som	   finns	  att	   tillgå.	  Eftersom	   jag	  avser	   studera	  deras	   samspel	  utifrån	  ett	   genus-‐
perspektiv	  (och	  eftersom	  de	  är	  av	  bägge	  könen)	  är	  det	  naturligt	  att	  då	  även	  på	  en	  grund-‐
läggande	   nivå	   kartlägga	   de	   olika	   handlanden	   och	   de	   olika	   roller	   och	   egenskaper	   som	  
historiskt	  sett	  förknippas	  med	  begreppen	  man	  och	  kvinna.	  	  	  	  	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  videoobservation	  som	  metod,	  hur	  jag	  gjort	  mitt	  urval	  av	  medver-‐
kande	  till	  studien	  och	  mitt	   tillvägagångssätt	  när	   jag	  bearbetade	  det	   filmade	  materialet.	  
Avslutningsvis	  behandlar	  jag	  tillförlitligheten	  och	  giltigheten	  i	  min	  undersökning.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Ordet	   observation	   kommer	   ursprungligen	   från	   latinet	   och	   betyder	   enligt	   Bjørndal	  
(2005)	  "att	  iaktta	  eller	  att	  undersöka"	  (s.	  26).	  Enligt	  Bjørndal	  kan	  observationer	  vara	  till	  
hjälp	   när	   lärare	   ska	   reflektera	   över	   sin	   egen	   undervisning	   eller	   handledning	   eftersom	  
det	  kan	  hjälpa	  dem	  att	  "se	  [sin]	  praxis	  på	  ett	  bättre	  sätt"	  (s.	  6).	  Bjørndal	  vänder	  sig	  till	  
läsaren	  och	   säger	   att	   "dina	  observationer	  och	  din	  värdering	  är	   en	   självklar	  del	   av	  ditt	  
didaktiska	   arbete,	   av	  den	  process	  där	  du	  planerar,	   tillrättalägger,	   genomför	  och	  bedö-‐
mer	  den	  pedagogiska	  verksamheten"	  (s.	  15).	  Heikkilä	  och	  Sahlström	  (2003)	  menar	  att	  
det	  är	  i	  "små	  vardagshandlingar	  som	  vi,	  mer	  eller	  mindre	  reflekterat,	  konstruerar	  våra	  
videodata"	   och	   att	   "Utfallet	   av	   dessa	   små	   vardagshandlingar	   får	   systematiska	   konse-‐
kvenser	  för	  vilken	  typ	  av	  analyser	  som	  kan	  göras	  på	  basis	  av	  materialet"	  (s.	  25).	  Obser-‐
vation	  kan	  alltså	  synliggöra	  den	  egna	  didaktiken	  och	  på	  så	  vis	  medvetandegöra	  läraren	  
om	  den	  egna	  praxisen,	  vilket	  kan	  vara	  av	  stort	  värde	  vid	  en	  senare	  självreflektion.	  	  
	  
Vidare	   delar	   Bjørndal	   (2005)	   in	   observationer	   i	   kategorierna	   observationer	   av	   första	  
ordningen	  och	  observationer	  av	  andra	  ordningen.	  Observationer	  av	  första	  ordningen	  me-‐
nar	  Bjørndal	   innebär	   att	   observatören	   har	   som	   sin	   primära	   uppgift	   att	   observera	   och	  
kan	  ägna	  den	  aktiviteten	  sitt	  huvudfokus.	  Observationer	  av	  andra	  ordningen	  innebär	  att	  
observerandet	  får	  rollen	  av	  en	  kompletterande	  uppgift	  vid	  sidan	  av	  undervisningen	  (el-‐
ler	  deltagandet	  i	  händelsen)	  som	  observeras.	  I	  en	  forskningsstudie	  är	  observationer	  av	  
första	   ordningen	   att	   rekommendera	   eftersom	   "det	   bidrar	   till	   att	   säkerställa	   en	   högre	  
kvalitet	   i	   observationerna	   genom	  att	   observatören	   inte	   behöver	   splittra	   sin	   uppmärk-‐
samhet	  mellan	  flera	  olika	  uppgifter"	  (s.	  26).	  Observationen	  är	  alltså	  den	  primära	  sysslan	  
och	  tilldelas	  därför	  huvudfokus.	  
	  
Bjørndal	  (2005)	  menar	  att	  observation	  kan	  vara	  av	  nytta	  när	  "man	  är	  koncentrerad	  på	  
att	  försöka	  observera	  något	  som	  är	  av	  pedagogisk	  betydelse".	  Om	  man	  är	  lärare	  så	  inne-‐
bär	  detta	  att	  "man	  observerar	  för	  att	  kunna	  lägga	  situationen	  till	  rätta	  för	  ett	  så	  bra	  lä-‐
rande	  som	  möjligt"	  (s.	  26).	  Andemeningen	  av	  detta	  är	  att	  observation	  är	  "en	  profession-‐
ell	  färdighet	  som	  är	  kopplad	  till	  vederbörandes	  arbetsuppgifter"	  (s.	  26).	  Med	  andra	  ord	  
är	  observation	  ett	  verktyg	  som	  eftersom	  det	  kan	  leda	  till	  ett	  förbättrat	  studieklimat	  även	  
kan	  hjälpa	  till	  att	  professionalisera	  läraryrket.	  	  	  
	  
Observationer	  kan	  göras	  med	  hjälp	  av	  exempelvis	  anteckningar,	  ljudinspelning	  eller	  vi-‐
deoinspelning	  och	  kan	  på	  så	  vis	  avlasta	  observatörens	  minne	  (Bjørndal,	  2005).	  Fördelen	  
med	  detta	  är	  att	  det	  finns	  möjlighet	  för	  observatören	  att	  gå	  in	  i	  detalj	  och	  analysera	  ske-‐
enden	  som	  hon/han	   inte	   skulle	  hunnit	  med	  om	  det	  hade	  upplevts	   i	   stunden.	  Videoob-‐
servation	  brukar	  vara	  den	  lämpligaste	  metoden	  för	  att	  undersöka	  vad	  människor	  egent-‐
ligen	  gör	  och	  inte	  vad	  de	  säger	  att	  de	  gör.	  Detta	  kan	  uppnås	  då	  videoinspelningar	  ger	  en	  
"sällsynt	  möjlighet	  till	  att	  minska	  intryckstempot	  och	  repetera	  intryck	  på	  sådant	  sätt	  att	  
vi	   ser	  mer	  vi	  än	   [sic]	   vanligtvis	  gör"	   (s.	  73).	  Med	  andra	  ord	  erbjuder	  videoobservation	  
enligt	  Bjørndal	  en	  möjlighet	  att	  sakta	  ner	  hastigheten	  på	  intrycken	  och	  ger	  oss	  dessutom	  
möjlighet	  att	  upprepa	  dem	  på	  ett	  sådant	  sätt	  som	  leder	  till	  fördjupat	  seende.	  	  	  
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3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Jag	  valde	  videoobservation	  som	  metod	  för	  att	  undersöka	  mina	  informanters	  samspel.	  
Anledningen	  till	  detta	  var	  att	  jag	  bedömde	  att	  ljudupptagning	  inte	  skulle	  vara	  tillräckligt	  
för	  att	  kunna	  studera	  den	  sociala	  interaktionen	  informanterna	  emellan.	  Ljudupptagning	  
kunde	  ha	  varit	  väldigt	  givande	  om	  jag	  hade	  valt	  att	  genomföra	  en	  intervju	  med	  lärarna	  
om	  deras	  upplevelse	  av	  det	  sociala	  samspelet	  under	  ensembleundervisningen,	  men	  upp-‐
levelsen	  av	  det	  sociala	  samspelet	  behöver	  inte	  nödvändigtvis	  sammanfalla	  med	  den	  fak-‐
tiska	  verkligheten	  och	  därför	  föll	  det	  sig	  naturligt	  att	  helt	  enkelt	  närvara	  vid	  det	  lekt-‐
ionsmoment	  som	  jag	  ville	  undersöka.	  Med	  filmkamera	  fanns	  möjligheten	  att	  utöver	  talet	  
även	  studera	  kroppsspråk	  i	  form	  av	  exempelvis	  rörelser,	  mimik,	  informanternas	  place-‐
ring	  i	  rummet	  och	  gentemot	  varandra.	  	  

3.2.2	  Urval	  	  
För	  att	  få	  en	  viss	  åldersspridning	  hos	  informanterna	  i	  den	  här	  studien	  valde	  jag	  att	  ge-‐
nomföra	  tre	  separata	  videoobservationer	  med	  två	  olika	  lärare	  och	  deras	  respektive	  
elevgrupper.	  Två	  högstadiegrupper	  och	  en	  gymnasiegrupp	  valdes	  ut	  då	  jag	  är	  speciellt	  
intresserad	  av	  samspelet	  under	  just	  tonårstiden.	  Förhoppningen	  var	  även	  att	  få	  närvara	  
vid	  lektioner	  där	  musikmaterialet	  var	  inom	  den	  "populärmusikaliska	  genren".	  Lärarna	  
har	  jag	  inte	  valt	  utifrån	  några	  specifika	  kriterier	  eftersom	  jag	  hoppades	  få	  studera	  "helt	  
vanlig"	  musikundervisning.	  Urvalet	  har	  istället	  skett	  utifrån	  vilka	  som	  jag	  trott	  skulle	  
kunna	  tänka	  sig	  att	  gå	  med	  på	  att	  bli	  filmade.	  Jag	  valde	  två	  skolor	  i	  en	  mellanstor,	  svensk	  
stad.	  Lärarna	  är	  båda	  män	  i	  30-‐40-‐årsåldern	  med	  bakgrund	  inom	  pop-‐	  och	  rockgenren	  
och	  med	  musiklärarutbildning	  från	  musikhögskola.	  Den	  ena	  läraren	  undervisar	  gymna-‐
siegruppen	  och	  den	  andra	  läraren	  undervisar	  de	  båda	  högstadiegrupperna.	  Gymnasielä-‐
raren	  har	  klaviatur	  som	  huvudinstrument	  och	  är	  själv	  intresserad	  av	  synthgenren.	  Hög-‐
stadieläraren	  har	  sin	  musikaliska	  hemvist	  i	  rockgenren.	  Gymnasiegruppen	  utgörs	  av	  
elever	  som	  går	  tredje	  året	  på	  en	  estetisk	  gymnasielinje	  med	  inriktning	  musik.	  Eleverna	  
har	  fått	  välja	  själva	  vad	  de	  vill	  göra	  under	  den	  här	  ensemblekursen	  och	  de	  har	  då	  valt	  att	  
spela	  synthpop.	  Eleverna	  i	  gymnasiegruppen	  var	  i	  18-‐19-‐årsåldern.	  Båda	  högstadie-‐
grupperna	  utgörs	  av	  elever	  i	  årskurs	  7.	  Under	  höstterminen	  har	  de	  på	  musiklektionerna	  
lärt	  sig	  grunderna	  i	  piano-‐	  och	  gitarrackordsspel	  och	  det	  här	  är	  första	  lektionen	  då	  en-‐
semblespelmomentet	  är	  med	  på	  schemat.	  Eleverna	  i	  högstadiegrupperna	  var	  i	  13-‐14-‐
årsåldern.	  	  

3.2.3	  Datainsamling	  	  
För	  att	  bekanta	  mig	  med	  videokameran	  och	  säkerställa	  att	  eventuella	  grova	  misstag	  inte	  
skulle	  drabba	  min	  primära	  datainsamling	  valde	  jag	  att	  först	  utföra	  en	  testfilmning	  av	  en	  
ensemble	  på	  musikhögskolan.	  På	  så	  vis	  kunde	  jag	  utforska	  olika	  höjder	  på	  stativet,	  
vinklar,	  positionering	  i	  rummet	  och	  i	  förhållande	  till	  ensemblen	  och	  min	  egen	  påverkan	  
och	  synlighet	  för	  gruppen.	  	  	  	  	  
	  
Ursprungsidén	  var	  att	   filma	  fyra	  olika	  grupper	  med	  fyra	  olika	   lärare,	   två	  kvinnliga	  och	  
två	  manliga.	  Av	  praktiska	   schemaskäl	  gick	  detta	  dock	   inte.	   Istället	   filmades	   tre	  musik-‐
lektioner	  med	  ensembleinnehåll;	   en	   lektion	  på	  ett	  gymnasium	  och	   två	   lektioner	  på	  ett	  
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högstadium.	  Gymnasieensemblen	  hade	  en	  60-‐minuterslektion	  och	  högstadiegrupperna	  
en	  45-‐minuterslekton	  vardera.	  När	  jag	  filmade	  den	  andra	  högstadiegruppen	  drabbades	  
jag	   av	   att	   batteriet	   till	   filmkameran	   tog	   slut	   efter	   halva	   lektionstiden.	   I	   slutändan	   låg	  
alltså	  två	  och	  en	  halv	  lektioner	  filmat	  material	  till	  grund	  för	  min	  observation.	  Innan	  jag	  
började	   filma	  berättade	   jag	   lite	   kortfattat	   för	   eleverna	   och	   lärarna	   i	   grupperna	   att	   jag	  
hade	  för	  avsikt	  att	  studera	  det	  musikaliska	  och	  det	  sociala	  samspelet	  under	   lektionens	  
gång.	  Jag	  nämnde	  inte	  genusperspektivet	  då	  jag	  bedömde	  att	  det	  skulle	  kunna	  påverka	  
informanternas	  agerande.	  På	  grund	  av	   lokalens	  utformning	  var	   jag	  (för	  att	   få	  med	  alla	  
elever	  i	  bild)	  tvungen	  att	  ställa	  kameran	  så	  att	  den	  inte	  nådde	  till	  något	  av	  väggeluttagen.	  
Filmningen	  gjordes	  med	  en	  digitalkamera	  med	  inbyggt	  ljudupptagning	  på	  ett	  fast	  stativ.	  
Förhoppningen	  med	   stativet	   var	   att	   filmkameran	   så	   snabbt	   som	  möjligt	   (om	  möjligt)	  
skulle	  uppfattas	  som	  en	  del	  av	  möblemanget	  i	  salen	  och	  på	  så	  vis	  störa	  eller	  påverka	  in-‐
formanterna	  så	  lite	  som	  möjligt	  i	  deras	  agerande.	  Kameran	  placerades	  snett	  bakom	  lära-‐
ren	  på	  så	  vis	  att	  hela	  elevgruppen	  kunde	  ses	  snett	  framifrån.	  Detta	  var	  en	  kompromiss.	  
Det	  ultimata	  hade	  varit	  att	  få	  möjlighet	  att	  studera	  såväl	  lärarens	  som	  elevernas	  mimik	  
och	   rörelsemönster	   framifrån,	   men	   det	   skulle	   ha	   krävt	   åtminstone	   två	   filmkameror	  
och/eller	   mikrofoner	   och	   hade	   också	   inneburit	   en	   alldeles	   för	   stor	   mängd	   material	   i	  
proportion	   till	   storleken	  på	  det	  här	   arbetet.	  Därför	   fick	   jag	   som	  sagt	  nöja	  mig	  med	  en	  
upptagningskälla.	  Jag	  valde	  att	  placera	  kameran	  snett	  bakom	  läraren	  av	  flera	  anledning-‐
ar.	  Dels	  gav	  det	  möjligheten	  att	  få	  se	  så	  många	  ansikten	  rakt	  framifrån	  som	  möjligt	  och	  
dels	  misstänkte	  jag	  att	  läraren	  ändå	  skulle	  komma	  att	  röra	  sig	  mer	  fritt	  i	  rummet	  än	  ele-‐
verna	  och	  därför	  skulle	  vara	  svår	  att	  ha	  i	  bild	  hela	  tiden	  oavsett	  positioneringen	  av	  ka-‐
meran.	  Som	  kompletterande	   informationskälla	  gav	   jag	  mig	  själv	   rollen	  som	  observant.	  
Detta	   innebar	  att	   jag	   i	  praktiken	   satt	  på	  en	   stol	  och	   fyllde	   i	   kryss	  eller	   förkortningar	   i	  
redan	  förberedda	  förenklade	  observationsscheman	  eller	  tabeller.	  Utöver	  dessa	  hade	  jag	  
även	  ett	  helt	  tomt	  papper	  som	  fungerade	  som	  minnespapper	  inför	  den	  kommande	  ana-‐
lysen	  av	  materialet.	  Tanken	  med	  detta	  var	  att	  jag	  med	  klockslag	  och	  något	  stödord	  skulle	  
kunna	  markera	  olika	  tillfällen	  av	   intresse	  under	   lektionen	  och	  på	  så	  vis	  underlätta	  och	  
göra	  det	  lättare	  att	  hitta	  i	  materialet	  vid	  en	  senare	  analys.	  	  
	  
Eftersom	  min	  primära	  uppgift	  var	  att	  som	  "utomstående	  observera[r]	  den	  pedagogiska	  
situationen"	  (Bjørndal,	  2005,	  s.	  26)	   faller	  mina	  observationer	   i	  kategorin	  observationer	  
av	  första	  ordningen.	  Graden	  av	  öppenhet	  vad	  gäller	  min	  information	  till	  mina	  informan-‐
ter	  och	  min	   roll	   som	  observatör	   skildras	  bäst	  av	  det	   fjärde	  alternativet	   i	   Junkers	  klas-‐
siska	   modell	   för	   idealtypiska	   forskarroller	   där	   jag	   alltså	   har	   "observation	   som	   [min]	  
primära	  uppgift"	  och	  där	  jag	  "informera[t]	   i	  viss	  utsträckning	  om	  vad	  som	  observeras"	  
(Junker,	  1960,	  citerad	  i	  Bjørndal,	  2005,	  s.	  43).	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  	  	  
Vid	  bearbetningen	  tog	  jag,	  inspirerad	  av	  West	  (2007),	  arbetet	  i	  tre	  steg.	  I	  det	  första	  ste-‐
get	  gjorde	  jag	  en	  skriven	  analys	  av	  videomaterialet.	  I	  det	  andra	  steget	  gick	  jag	  systema-‐
tiskt	  igenom	  transkriptionen,	  delade	  upp	  materialet	  och	  satte	  etiketter	  på	  olika	  teman	  
som	  berörde	  mina	  forskningsfrågor.	  Det	  tredje	  steget	  innebar	  en	  resultatdel	  grundad	  på	  
min	  tolkning	  och	  förståelse	  av	  materialet.	  Som	  språngbräda	  utgick	  jag	  från	  mina	  forsk-‐
ningsfrågor	  och	  den	  förförståelse	  kring	  ämnet	  som	  bakgrundslitteraturen	  försett	  mig	  
med.	  Vid	  transkriptionsarbetet	  använde	  jag	  mig	  av	  ett	  tyskt	  gratisprogram	  (f5)	  (för	  ve-‐
tenskaplig	  och	  akademisk	  transkription)	  som	  jag	  laddade	  ner	  från	  internet	  (Dresing,	  T.&	  
Pehl,	  T).	  
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För	  att	  skydda	  elevernas	  och	  lärarnas	  identiteter	  har	  jag	  valt	  att	  döpa	  om	  grupperna	  och	  
eleverna.	   Jag	  har	  döpt	  de	  tre	  ensemblerna	  till	  A,	  B,	  och	  C.	  A	  är	  gymnasieensemblen	  (se	  
bilaga	  1)	  och	  består	  av	  5	  elever	  (en	  tjej	  och	  fyra	  killar),	  en	  lärare,	  och	  en	  praktikant	  (som	  
observerar).	  B	  är	  den	   första	  högstadieensemblen	  (se	  bilaga	  1)	  och	  består	  av	   tio	  elever	  
(sju	  tjejer	  och	  tre	  killar),	  en	  lärare	  och	  en	  praktikant.	  C	  är	  den	  andra	  högstadieensemb-‐
len	   (se	  bilaga	  1)	  och	  består	   av	  elva	  elever	   (fem	   tjejer	  och	   sex	  killar),	   en	   lärare	  och	  en	  
praktikant.	   Eleverna	   i	   grupp	   A	   har	   fått	   namn	   som	   börjar	   på	   bokstaven	   A,	   eleverna	   i	  
grupp	  B	  har	  fått	  namn	  som	  börjar	  på	  bokstaven	  B	  och	  eleverna	  i	  grupp	  C	  har	  fått	  namn	  
som	  börjar	   på	   bokstaven	   C.	   (se	   bilaga	   1)	   På	   flera	   ställen	   i	   transkriptionerna	   dyker	   xx	  
upp.	  Det	  är	  ställen	  där	   jag	   trots	  återupprepade	   försök	  till	   lyssning	   inte	  kunnat	  urskilja	  
vad	  informanterna	  säger	  och	  det	  betyder	  alltså	  ohörbart.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  	  
För	  att	  säkerställa	  att	  min	  forskning	  bedrevs	  på	  ett	  forskningsetiskt	  godtagbart	  sätt	  tog	  
jag	  del	  av	  litteratur	  som	  tar	  upp	  forskningsetik	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010;	  Veten-‐
skapsrådet,	  2011)	  och	  utgick	  från	  följande	  forskningsetiska	  anvisningar:	  
	  

• Deltagarna	  skall	  få	  en	  rättvisande	  och	  begriplig	  beskrivning	  av	  undersökningsmetoderna	  
och	  undersökningens	  syfte.	  

• Deltagarna	  skall	  ha	  möjligheter	  att	  när	  som	  helst	  ställa	  frågor	  om	  undersökningen	  och	  få	  
sina	  frågor	  sanningsenligt	  besvarade.	  

• Deltagarna	   skall	   upplysas	  om	  att	   det	   kan	   avböja	   att	   delta	   eller	   avbryta	   sin	  medverkan	  
utan	  negativa	  följder.	  

• Deltagarna	  skall	  vara	  säkra	  på	  att	  deras	  anonymitet	  skyddas.	  Av	  den	  färdiga	  rapporten	  
skall	  det	  inte	  vara	  möjligt	  att	  identifiera	  vare	  sig	  förskola/skola,	  lärare	  eller	  elever/barn.	  
Om	  man	  överväger	  att	  namnge	  de	  som	  deltagit	  i	  undersökningen	  måste	  man	  ha	  tillstånd	  
från	   alla	   berörda:	   personalen	   på	   skolan,	   eleverna	   och	   deras	   föräldrar	   och	   eventuellt	  
andra.	  

• Om	  deltagarna	   inte	  är	  myndiga	   skall	  målsman	   informeras	  och	   tillfrågas	  om	  barnen	   får	  
medverka.	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010,	  s.	  22)	  
	  

Eftersom	  en	  del	  av	  mina	  informanter	  var	  under	  15	  år	  tog	   jag	  fasta	  på	  följande	  text	  vid	  
utformningen	  av	  mina	  samtyckesblanketter:	  
	  

Det	  är	  viktigt	  att	  filmningen	  sker	  på	  ett	  respektfullt	  och	  ansvarsfullt	  sätt.	  Individens	  in-‐
tegritet	  ska	  respekteras.	  Om	  minderåriga	  ska	   filmas	  gäller	  samma	  särskilda	  regler	  som	  
vid	  övrig	   forskning	  på	  barn.	  Det	   innebär	   att	   om	  barnet	   är	  under	  15	   år	   ska	  båda	  vård-‐
nadshavarna	  samt	  barnet	  ha	  samtyckt	  till	  medverkan.	  Informationen	  bör	  vara	  så	  skriven	  
att	  även	  barnet	  kan	  förstå	  den.	  (Vetenskapsrådet,	  2011,	  s.	  43)	  

	  
För	  att	  inhämta	  samtycke	  om	  medverkan	  utarbetade	  jag	  två	  olika	  blanketter	  som	  gick	  ut	  
till	  eleverna	  via	  lärarna	  innan	  observationstillfället.	  Blanketterna	  såg	  olika	  ut	  beroende	  
på	  ålder	  på	  informanten.	  De	  blanketter	  som	  riktade	  sig	  mot	  de	  informanter	  som	  var	  över	  
15	  år	  behövde	  bara	  undertecknas	  av	  informanten.	  De	  blanketter	  som	  riktade	  sig	  mot	  de	  
informanter	   som	   var	   under	   15	   år	   behövde	   undertecknas	   av	   informanten	   och	   av	   en	  
målsman.	  	  
	  
Jag	  har	  i	  allra	  högsta	  grad	  försökt	  att	  beskriva	  informanterna	  på	  ett	  vis	  som	  gör	  det	  svårt	  
för	  läsaren	  att	  identifiera	  enskilda	  personer.	  Bevarandet	  av	  anonymiteten	  har	  varit	  vik-‐
tig	  då	  videoanalysen	  kan	  komma	  att	  avslöja	  skeenden	  som	  informanterna	  inte	  hunnit	  ta	  
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in	   och	   därför	   inte	   var	   uppenbara	   för	   dem	   (Rostwall	  &	  West,	   2005).	  Min	   förståelse	   av	  
detta	  är	  att	  informanterna	  själva	  skulle	  kunna	  vara	  omedvetna	  om	  de	  sociala	  processer	  
som	  sker	  under	  lektionerna	  då	  de	  filmas	  och	  därför	  bör	  få	  vara	  anonyma.	  Vidare	  poäng-‐
teras	  hur	  analysen	  och	  förklaringsmodellen	  (om	  den	  fokuserar	  primärt	  på	  de	  individu-‐
ella	  handlingarna	  hos	  deltagarna)	  kan	  skapa	  stor	  oro	  hos	  deltagarna.	  Rostwall	  &	  West	  
menar	  med	  andra	  ord	  att	  om	  analysen	  och	  förklaringsmodellen	  grundar	  sig	  för	  mycket	  
på	  handlandet	  hos	  enstaka	  individer	  (och	  på	  så	  vis	  pekar	  ut	  dem)	  finns	  risken	  att	  dessa	  
individer	  känner	  sig	  utpekade	  och	  utsatta.	  	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  	  
Bjørndal	  (2005)	  pekar	  på	  faktumet	  att	  den	  västerländska	  kulturen	  ofta	  behandlar	  ljud-‐	  
och	  bilddata	  som	  om	  de	  visar	  verkligheten	  precis	  "som	  den	  är"	  (s.	  74).	  I	  mångt	  och	  
mycket	  är	  dessa	  upptagningar	  verkliga	  tillgångar,	  men	  Bjørndal	  visar	  att	  ljud-‐	  och	  bild-‐
inspelningar	  bara	  är	  representationer	  av	  verkligheten	  och	  inte	  kopior	  av	  verkligheten.	  
Dels	  finns	  det	  alltid	  potentiella	  tekniska	  brister	  i	  återgivandet	  av	  verkligheten	  och	  dels	  
finns	  det	  aldrig	  en	  objektiv	  sann	  tolkning	  av	  det	  inhämtade	  materialet.	  	  
	  
Det	  bör	  dock	  nämnas	  att	  "om	  man	  vill	  studera	  människors	  beteende	  och	  deras	  samspel	  
med	  sin	  omgivning	  ger	  observationer	  och	   informella	  samtal	  under	   fältstudier	  vanligen	  
en	  mer	  giltig	  kunskap	  än	  om	  man	  bara	  frågar	  undersökningspersonerna	  om	  deras	  bete-‐
ende"	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009,	   s.	   132).	   Dessutom	   bemöter	   Kvale	   och	   Brinkmann	  
eventuell	  kritik	  om	  resultat	  som	  snedvridna	  på	  följande	  vis:	  	  

	  
En	  obeaktad	  snedvridning	  kan	  ogiltiggöra	  resultaten	  från	  en	  intervjuundersökning	  helt.	  
Men	  en	  erkänd	  snedvridning	  eller	  ett	  subjektivt	  perspektiv	  kan	  komma	  att	  belysa	  speci-‐
fika	  aspekter	  av	  de	  undersökta	  fenomenen	  och	  föra	  fram	  nya	  dimensioner	  och	  därmed	  
bidra	  till	  en	  mångperspektivisk	  konstruktion	  av	  kunskap.	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  
186)	  	  
	  	  

Subjektivitet	  är	  alltså	   inte	  oönskat,	   så	   länge	  det	  är	  erkänt.	  Vad	  gäller	   tillförlitligheten	   i	  
studien	  tar	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  upp	  även	  det,	  men	  med	  den	  kvalitativa	  forsk-‐
ningsintervjun	   som	  sitt	  huvudfokus.	  Även	  om	  min	   studie	  baseras	  på	  videoobservation	  
istället	   för	   forskningsintervju	   (som	   Kvale	   och	   Brinkmann	   utgår	   ifrån)	   hjälper	   resone-‐
manget	  ändå	  till	  för	  att	  definiera	  tillförlitligheten	  i	  och	  med	  att	  det	  rör	  sig	  om	  en	  kvalita-‐
tiv	  metod.	  Kvale	  och	  Brinkmann	   tar	  upp	  att	  en	  vanlig	  kritik	  mot	   samhällsvetenskaplig	  
forskning	   (och	   då	   speciellt	   intervjuteknik)	   är	   att	   intervjuresultaten	   skulle	   bero	   på	   le-‐
dande	  frågor	  och	  därför	  skulle	  vara	  otillförlitliga.	  Dock	  tillbakavisar	  de	  denna	  kritik	  och	  
menar	   att	   "den	   kvalitativa	   intervjun	   lämpar	   sig	   väl	   för	   systematisk	   användning	   av	   le-‐
dande	  frågor	   i	  syfte	  att	  pröva	  reliabiliteten	  hos	   intervjupersonens	  svar"	  (s.	  186).	  I	  min	  
studie	   har	   ledande	   frågor	   inte	   varit	   aktuella	   då	   jag	   inte	   ställt	   några	   intervjufrågor	   till	  
informanterna.	  Däremot	  skulle	  många	  av	  mina	  grundantaganden	  kunna	  vara	   felaktiga.	  
Det	   skulle	   till	   exempel	   kunna	   vara	   så	   att	   de	   tolkningar	   jag	   gör	   av	  mina	   informanters	  
handlingar	  baserar	  sig	  på	  felaktiga	  antaganden	  om	  deras	  situation	  och	  avsikterna	  bakom	  
deras	   handlingar.	  Därför	   är	   det	   viktigt	   att	   jag	   är	  medveten	   om	  denna	   felpotential	   och	  
adderar	  ett	  extra	  reflektionsvarv	  på	  detta	  under	  hela	  analysprocessen.	  Med	  denna	  kun-‐
skap	  om	  och	   erkännande	   av	  min	   subjektivitet	   som	  bakomliggande	   verklighet	   finns	   en	  
möjlighet	  till	  korrekt	  vetenskaplighet.	  
	  
I	  en	  studie	  av	  den	  här	  sorten	  är	  det	  möjligt	  att	  mängden	  data	  i	  viss	  mån	  påverkar	  dess	  
vetenskaplighet.	   Ett	   större	   antal	   filmade	   timmar	   av	   samma	   grupper	   hade	   eventuellt	  
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gjort	   studien	   tillförlitligare.	  När	  det	   gäller	   yttre	  påverkan	  är	  det	   självklart	   att	   jag	   själv	  
och	  filmkameran	  kan	  ha	  varit	  en	  påtaglig	  källa	  till	  eventuell	  oro,	  ändrat	  beteende	  eller	  
överdrivet	  beteende	  hos	   informanterna	  åt	  ena	  eller	  andra	  hållet.	   I	   alla	  grupper	   jag	   fil-‐
made	  var	  dessutom	  en	  praktikant	  eller	  auskultant	  närvarande,	  förutom	  jag	  själv	  och	  lä-‐
raren.	  Även	  denna	  närvaro	  kan	  ha	  påverkat	  informanterna	  och	  deras	  beteende.	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	   resultatet	   av	  de	  analyser	   som	  har	  gjorts	  utifrån	   transkript-‐
ionerna	  av	  det	  inspelade	  videomaterialet.	  Syftet	  med	  studien	  har	  varit	  att	  utifrån	  ett	  ge-‐
nusperspektiv	  studera	  det	  sociala	  och	  musikaliska	  samspelet	  i	  ensembleundervisning	  på	  
högstadiet	   och	   gymnasiet.	   De	   olika	   infallsvinklarna	   som	   framkommit	   vid	   analysen	   av	  
materialet	   är	   elevernas	   platstagande,	   elevernas	   interaktion	   och	   lärarens	   interaktion	  
med	  eleverna.	  

4.1	  Elevernas	  platstagande	  

4.1.1	  Elevernas	  platstagande	  vad	  gäller	  tal-‐	  och	  ljudutrymme	  
Under	   denna	   rubrik	   belyses	   elevernas	   platstagande	   vad	   gäller	   tal-‐	   och	   ljudutrymme.	  
Elevernas	  platstagande	  skiljer	  sig	  mycket	  mellan	  de	  olika	  ensemblerna.	  	  
	  
I	  gymnasieensemblen	  (ensemble	  A)	  syns	  en	  tydlig	  tendens	  hos	  två	  (Adrian	  och	  Arvid)	  av	  
de	   fem	  eleverna	   att	   ta	  merparten	   av	  det	   talade	   såväl	   som	  det	   spelade	  utrymmet	   i	   an-‐
språk.	  Adrian	  och	  Arvid	  har	  en	  självklar	  och	  avspänd	  dialog	  med	  läraren	  och	  med	  övriga	  
elever,	  skrattar	  mycket	  under	  lektionen	  och	  det	  märks	  att	  de	  upplever	  sig	  som	  självklara	  
i	  situationen.	  Detta	  betyder	  dock	  inte	  att	  Adrian	  och	  Arvid	  är	  de	  elever	  som	  nödvändigt-‐
vis	  har	  bäst	  kontroll	  på	  det	  som	  händer	  under	   lektionen	  eller	  sina	  uppgifter.	  Min	  tolk-‐
ning	  är	  att	  de	  känner	  sig	  såpass	  avspända	  i	  situationen	  att	  de	  öppet	  vågar	  erkänna	  när	  
de	   inte	   hänger	  med	   i	   lektionsmomenten	   utan	   att	   för	   den	   sakens	   skull	   vara	   rädda	   att	  
tappa	  ansiktet.	  Exempelvis	  säger	  Adrian	  "I	  have	  no	  idea	  what	  I'm	  doing	  ...	  hära!	  ",	  vilket	  
visar	  att	  han	  inte	  känner	  något	  behov	  av	  att	  försöka	  förställa	  sig	  eller	  verka	  mer	  samlad	  
än	  vad	  han	  är.	  	  
	  
En	  tredje	  elev	  (Axel)	  i	  gymnasiegruppen	  är	  mer	  tystlåten	  än	  de	  två	  "huvudpersonerna"	  
Adrian	  och	  Arvid.	  Axel	  är	  inte	  så	  pratsam	  under	  lektionen	  men	  är	  ändå	  den	  som	  kommer	  
trea	  i	  att	  använda	  det	  gemensamma	  tal-‐	  och	  spelutrymmet	  i	  ensemblen.	  Han	  har	  oftast	  
bättre	  kunskap	  om	  de	  lektionsmoment	  som	  är	  aktuella	  än	  de	  två	  killarna	  som	  dominerar	  
tal-‐	   och	   spelutrymmet.	   Efter	   honom	  kommer	   en	   elev	   (Alva)	   som	   är	   helt	   självgående	   i	  
början	   av	   lektionen	   (då	  mycket	   fokus	   ligger	   kring	   ordningsställandet	   av	   instrument),	  
och	  som	  också	  visar	  bra	  övergripande	  kunskap	  om	  lektionsinnehållet.	  Hon	  spelar	  i	  prin-‐
cip	  bara	  när	  de	  alla	  gemensamt	  spelar	  låtarna	  (till	  skillnad	  från	  de	  två	  dominerande	  kil-‐
larna	  som	  spelar	  så	  gott	  som	  hela	  tiden)	  och	  säger	  bara	  något	  när	  hon	  har	  en	  fråga	  om	  
hur	  den	  gemensamma	  planen	  ser	  ut,	  vilket	  inte	  är	  så	  ofta.	  Den	  elev	  som	  tar	  minst	  plats	  i	  
ensemblen	  är	  en	  kille	  (Anton)	  som	  i	  princip	  är	  utanför	  den	  sociala	  och	  musikaliska	  sfä-‐
ren	  under	  hela	  lektionen.	  En	  bit	  av	  lektionen	  som	  tydligt	  ger	  exempel	  på	  denna	  uppdel-‐
ning	  av	  ljudutrymmet	  visas	  i	  följande	  transkriptionsutdrag:	  
	  
(Adrian	  spelar)	  	  
(Alva	  försvinner	  ur	  bild)	  
Läraren:	  Du	  har	  ju	  inte	  fått	  något	  papper	  på	  den	  (ger	  ett	  notpapper	  till	  Anton	  som	  nu	  sitter	  
vid	  sin	  synth)	  	  
(Alva	  kommer	  tillbaks	  med	  ett	  mickstativ	  som	  hon	  börjar	  skruva	  på	  och	  ställa	  upp	  vid	  elpia-‐
not	  på	  scenen.)	  
Adrian:	  (Suckar)	  Det	  här	  kommer	  aldrig	  att	  gå	  det	  här.	  
Läraren:	  Nu	  är	  det	  såhär	  (till	  Anton)	  att	  du	  åker	  på	  ackorden.	  Ehh,	  ...	  
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Adrian:	  Bröl	  (avbryter	  sitt	  spelande	  och	  tar	  ett	  steg	  bak	  från	  synthen	  och	  tar	  sig	  för	  huvudet.)	  
Läraren:	   ...	   å	  du	   får	   jättegärna	   lägga	  dem	  som	  så	   (visar	  på	  klaviaturen)	  eller	   så	  bara	   tar	  du	  
dem	  med	  ...	  (	  resten	  xx	  pga	  Adrian)	  
Adrian:	  Aaaa,	  va	  segt	  det	  här	  ska	  vara!	  (händerna	  på	  huvudet	  i	  en	  uppgiven	  gest)	  
Läraren:	  …	  men	  det	  är	  valfritt.	  
(Adrian	  och	  Arvid	  testar	  trumljud)	  
Läraren:	  Ehm...	  	  
(Adrian	  spelar	  och	  Arvid	  väljer	  trumljud)	  
Läraren:	  ja.	  	  
(Arvid	  och	  Adrian	  spelar)	  
Läraren:	  Men	  du	  bara...	  
(Adrian	  spelar	  fortare	  och	  fortare	  och	  ganska	  otajt1	  på	  sin	  stämma)	  
(Adrian	  tar	  en	  lång	  genomträngande	  ton	  som	  får	  både	  Axel	  och	  läraren	  att	  vända	  huvudet	  åt	  
hans	  håll.)	  
(Arvid	  börjar	  trumkompet)	  
(Adrian	  börjar	  sin	  slinga	  fast	  otajt)	  
(Läraren	  tittar	  åt	  Adrians	  håll	  och	  går	  dit	  och	  tittar	  med	  handen	  om	  hakan)	  
Läraren:	  mmm	  (nickar)	  
Axel:	  Ska	  jag	  xx	  ?	  
Adrian:	  Nej!	  xx	  (pratar	  om	  sitt	  synthspel)	  
Läraren:	  Ska	  du	  göra	  det	  själv	  nu	  (går	   till	  Axel	  och	  hjälper	  honom	  att	   ratta	   lite	  med	   inställ-‐
ningarna)	  
Adrian:	  Fan	  vad	  surt	  du	  spelar!	  (till	  sig	  själv)	  
(ur	  Gymnasietranskription,	  ensemble	  A)	  

	  
Alva	  är	  under	  den	  här	  stunden	  sysselsatt	  med	  att	  montera	  sitt	  mickstativ,	  Axel	  väntar	  på	  
hjälp	  och	  Anton	  skyms	  av	  läraren,	  och	  sitter	  eventuellt	  och	  studerar	  in	  ackord,	  men	  det	  
är	  inget	  som	  hörs.	  	  
	  
Adrian	  och	  Arvids	  instrument	  låter	  mer	  än	  de	  andras	  (de	  har	  själva	  skruvat	  upp	  dem	  på	  
hög	  volym)	  och	  de	  spelar	  nästan	  hela	  tiden.	  Speciellt	  Adrian	  spelar	  i	  tid	  och	  otid	  medan	  
de	   andra	  pratar	   om	  något	   (läraren	   instruerar	  någon	  eller	   visar	  något	   för	  någon	  av	  de	  
andra).	  Om	  det	  är	  ett	  medvetet	  eller	  omedvetet	  beteende	  kan	  jag	  omöjligt	  avgöra	  -‐	  med	  
största	  sannolikhet	  är	  det	  omedvetet.	  Mitt	  första	  intryck	  är	  att	  detta	  beteende	  är	  en	  form	  
av	  ”revirpinkande”	  i	  den	  allmänna	  ljudmiljön.	  
	  
Grupp	   B	   (högstadiegrupp)	   har	   även	   den	   (precis	   som	   gymnasiegruppen	   A)	   en	   tydlig	  
kärna	  av	  elever	  som	  dominerar	  det	  allmänna	  ljudutrymmet.	  Främst	  gäller	  detta	  en	  elev,	  
Buster.	  Han	  är	  den	  som	  otvivelaktigt	  hörs	  säga	  flest	  saker	  och	  som	  är	  den	  mest	  ocensu-‐
rerade	  av	  alla	  elever	  i	  gruppen.	  Han	  får	  olika	  infall	  och	  verkar	  inte	  känna	  något	  behov	  av	  
att	  på	  något	  vis	  dämpa	  eller	  lägga	  locket	  på	  något	  av	  sina	  beteenden	  för	  gruppens	  skull.	  
Buster	  dominerar	   främst	  tal-‐	  och	  sångutrymmet.	  Vad	  gäller	  spelutrymmet	  är	  det	  däre-‐
mot	   Bert	   som	   dominerar	   i	   ljudbilden	  med	   sitt	   elgitarrspel.	   Bert	   spelar	  med	   en	   volym	  
som	  dränker	  alla	  andra	  ljud	  i	  rummet	  och	  är	  den	  som	  egentligen	  låter	  mest	  utan	  att	  för	  
den	   sakens	   skull	   säga	   så	   jättemycket.	   Bert	   dominerar	   alltså	   spelutrymmet	  mer	   än	  det	  
talade	  utrymmet.	  Bert	  uppvisar	  relativt	  bra	  kunskap	  om	  hur	  man	  spelar	  gitarrackorden	  
och	  Buster	  ser	  till	  att	  Bert	  så	  småningom	  visar	  honom	  hur	  man	  tar	  gitarrackorden	  som	  
de	  ska	  öva	  på	  och	  sen	  spela	  tillsammans.	  Efter	  Bert	  är	  det	  mest	  Bodil	  vid	  det	  akustiska	  
pianot	  som	  hörs.	  Hon	  gör	  inpass	  då	  och	  då	  med	  ljudstarka	  kortare	  avsnitt.	  Hon	  spelar	  då	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Otajt:	  Med	  detta	  uttryck	  syftar	  jag	  här	  på	  att	  de	  olika	  anslagen	  inte	  ligger	  tidsmässigt	  synkroniserade	  i	  fas	  
med	  varandra	  och/eller	  pulsen.	  Jag	  har	  lånat	  den	  här	  definitionen	  av	  Sjöstedt	  (2013).	  
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annat	   än	   lektionsrelaterat	   musikmaterial.	   Instrumenten	   är	   fördelade	   enligt	   handupp-‐
räckning,	  men	  läraren	  för	  noggrann	  bokföring	  över	  vem	  som	  spelat	  vad	  och	  läraren	  för-‐
klarar	  att	  alla	  ska	  få	  prova	  alla	  instrument	  under	  året.	  Det	  här	  är	  elevernas	  första	  renod-‐
lade	  ensembletillfälle	  under	  högstadietiden.	  	  
	  
I	  grupp	  B	  är	  det	  tydligt	  att	  den	  mest	  dominerande	  eleven	  (Buster)	  känner	  sig	  berättigad	  
att	  ta	  den	  plats	  han	  tar:	  "Jag	  tar	  den	  största.	  Jag	  ska	  höras	  mest."	  (sagt	  under	  lektionen	  
angående	  förstärkare).	  Att	  han	  ska	  låta	  mycket,	  och	  därigenom	  mer	  än	  de	  andra,	  ser	  han	  
(av	  hans	  kommentarer	  att	  döma)	  som	  självklart.	  	  
	  
Gruppdynamiken	  i	  grupp	  C	  skiljer	  sig	  avsevärt	  från	  den	  just	  nämnda	  högstadiegruppen	  
(grupp	  B).	  I	  den	  här	  gruppen	  är	  det	  svårt	  att	  se	  någon	  enskild	  individ	  som	  tydligt	  domi-‐
nerar	  det	  talade	  och	  det	  spelade	  utrymmet.	  Möjligtvis	  är	  en	  elev,	  Carina,	  mer	  talför	  än	  de	  
andra	  eleverna	  i	  gruppen,	  men	  där	  lämnas	  även	  plats	  för	  de	  andra	  i	  gruppen	  att	  uttala	  
sig.	  En	  individ	  som	  utmärker	  sig	  med	  sitt	  avståndstagande	  till	  övriga	  i	  gruppen	  är	  Ceci-‐
lia.	  Under	  samlingen	  sitter	  hon	  tre	  meter	  ifrån	  övriga	  gruppmedlemmar	  (som	  sitter	  i	  en	  
halvmåne	  mot	  lärare)	  och	  en	  meter	  ifrån	  läraren.	  Överlag	  är	  grupp	  C	  mer	  trevande	  i	  sin	  
framtoning	  än	  de	  andra	  grupperna	  jag	  observerade.	  De	  är	  generellt	  sett	  under	  samlingen	  
mer	  avvaktande	  i	  sina	  svar	  och	  läraren	  får	  truga	  dem	  lite	  mer	  än	  övriga	  grupper	  för	  att	  
de	  skall	  svara	  på	  olika	  frågor.	  Dock	  blir	  det	  lite	  livligare	  och	  eleverna	  blir	  mer	  aktiva	  och	  
mer	  försigkomna	  när	  samlingen	  går	  över	  i	  spelmomentet.	  I	  grupp	  C	  ter	  sig	  platstagandet	  
generellt	  mer	  demokratiskt	  utspritt	  och	  inga	  tydliga	  indikationer	  på	  att	  det	  råder	  ojäm-‐
likhet	  kan	  skönjas.	  Gruppen	  verkar	  synbart	  jämställd.	  	  

4.1.2	  Elevernas	  platstagande	  vid	  instrumentfördelning	  	  
Under	  denna	  rubrik	  belyses	  elevernas	  platstagande	  vid	  instrumentfördelning.	  När	  lära-‐
ren	   i	  grupp	  B	  ska	   fördela	   instrument	   till	  alla	   i	  gruppen	  märks	  ett	   tydligt	  beteende	  hos	  
vissa	  i	  gruppen.	  Buster	  och	  Bert	  är	  väldigt	  engagerade	  och	  måna	  om	  att	  få	  "rätt"	  instru-‐
ment.	  Trummorna	  är	  det	   första	   instrumentet	   som	  delas	  ut	  och	  alla	   tre	  killarna	   räcker	  
snabbt	  upp	  handen.	  Det	  blir	   en	   av	  killarna	   (Bruno)	   som	  slumpvis	   får	  platsen.	  När	  det	  
sedan	  är	  dags	  för	  bas	  räcker	  Bert	  upp	  handen	  och	  utbrister:	  "Jag!",	  men	  är	  lite	  sen	  och	  
läraren	  har	  redan	  hunnit	  dela	  ut	  de	  två	  basplatserna	  till	  två	  tjejer	  (Britta	  och	  Bella),	  som	  
varit	  snabbare	  med	  att	  räcka	  upp	  handen.	  Nedan	  följer	  ett	  kort	  utdrag	  av	  vad	  som	  hän-‐
der	  sedan:	  
	  
Buster:	  Elgitarr!	  
Bert:	  Jag	  tar	  elgitarr,	  jag	  och	  Buster	  
Läraren:	  Benjamin	  spelade	  bas	  (verkar	  syfta	  på	  tidigare	  lektion)	  
Benjamin:	  Jaa.	  
Buster:	  Elgitarr!	  
(fniss)	  
Bert:	  Jag	  och	  Buster	  tar	  elgitarr	  
Buster:	  Elgitarr	  
Läraren:	  Så,	  elgitarr.	  
(Tre	  elever	  (Buster,	  Bengt	  och	  Beatrice)	  räcker	  ivrigt	  upp	  händerna)	  
Läraren:	  Tre	  stycken	  elgitarr	  då.	  
Bert:	  Och	  vi	  är	  tre.	  
Buster:	  Jag	  tar	  den	  blåa	  pax!	  (pekar	  på	  en	  blå	  elgitarr)	  
Läraren:	  Oj,	  vad	  många!	  Jamen,	  lugn	  och	  fin	  som	  en	  bonnkanin.	  (visar	  med	  händerna	  att	  det	  
är	  dags	  att	  dämpa	  sig	  och	  lugna	  ner	  sig	  lite.)	  Eh,	  får	  jag	  lite	  blandning	  där	  då.	  Då	  blir	  det	  två	  
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killar	  och	  en	  tjej	  som	  spelar	  elgitarr	  då	  rå.	  Vi	  kör	  där.	  Hej	  vill	  du	  spela	  elgitarr	  (till	  Beatrice	  
som	  räckt	  upp	  handen)	  
Beatrice:	  Ja	  
Läraren:	  Ja,	  bra.	  (antecknar	  i	  pärmen)	  
Bert:	  Yes!	  (glad	  över	  att	  få	  spela	  elgitarr)	  
Buster:	  Jag	  tar	  den	  blåa.	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  

	  
Den	  slutgiltiga	  fördelningen	  resulterar	  i	  att	  Bruno	  spelar	  trummor,	  Buster,	  Bert	  och	  Bea-‐
trice	  spelar	  elgitarr,	  Britta	  och	  Bella	  spelar	  elbas.	  Beata,	  Belinda,	  Betty	  och	  Bodil	  spelar	  
keyboard.	  En	  felräkning	  (läraren	  trodde	  att	  de	  var	  en	  fler	  än	  vad	  de	  var)	  gjorde	  att	  ur-‐
sprungsplanen	  (som	  var	  att	  de	  skulle	  sitta	  två	  och	  två	  vid	  de	  två	  elpianona	  och	  en	  vid	  det	  
akustiska	  pianot)	   fallerar.	  Till	   att	  börja	  med	  sitter	  en	  vid	  det	  närmsta	  elpianot,	   tre	  vid	  
nästa	  elpiano	  och	  ingen	  vid	  det	  akustiska	  pianot	  (som	  står	   längst	  bort).	  Så	  småningom	  
går	  Bodil	   till	   det	   akustiska	  pianot	   (som	  egentligen	  är	  hennes	   station).	  Gradvis	  blir	  det	  
mer	  och	  mer	  trafik	  till	  det	  akustiska	  pianot	  där	  Bodil	  så	  småningom	  får	  sällskap	  av	  en	  av	  
keyboardtjejerna	  (Belinda).	  Sammanfattningsvis	  var	  alltså	  killarna	  i	  grupp	  B	  övertydliga	  
vad	  gällde	  instrumentfördelning	  eftersom	  de	  så	  starkt	  framförde	  sina	  önskemål	  om	  ljud-‐
starka,	  framträdande	  instrument.	  	  
	  
I	  grupp	  C	  går	  instrumentfördelningen	  mycket	  lugnare	  till.	  Generellt	  är	  eleverna	  ovilliga	  
att	  räcka	  upp	  händerna	  och	  det	  är	  inte	  någon	  som	  tydligt	  propsar	  på	  något	  instrument.	  
Det	   är	  bara	  en	  elev	   som	  räcker	  upp	  handen	  när	   trummorna	  kommer	  på	   tapeten,	  med	  
resultatet	  att	  den	  killen	  får	  spela	  trummor.	  När	  elgitarr	  kommer	  på	  tal	  (som	  i	  den	  tidi-‐
gare	  gruppen	  var	  ett	  hett	  eftertraktat	  instrument	  för	  vissa)	  så	  är	  det	  först	  ingen	  alls	  som	  
räcker	  upp	  handen.	  Så	  småningom	  räcker	  en	  kille	  upp	  handen	  och	  sedan	  en	  till.	  När	  det	  
är	  en	  elgitarrplats	  kvar	  vänder	  sig	  läraren	  först	  till	  några	  av	  tjejerna	  i	  gruppen	  och	  tittar	  
på	  dem.	  När	  ingen	  räcker	  upp	  handen	  så	  frågar	  han	  en	  av	  de	  tjejerna	  om	  hon	  vill	  spela	  
elgitarr.	  Hon	  svarar	  nej	  och	  det	  slutar	  med	  att	  en	  tredje	  kille	  spelar	  elgitarr.	  Trots	  olika	  
tillvägagångssätt	   finns	   det	   alltså	   tydliga	   likheter	   mellan	   de	   två	   högstadiegrupperna	   i	  
fråga	   om	   instrumentfördelning	   vid	   första	   ensemblelektionen.	   I	   följande	   transkription	  
visas	  hur	  en	  elevs	  önskemål	  styr	  gruppens	  handlande:	  
	  
Carina:	  Christoffer	  får	  ta	  den	  svarta..	  
(Christoffer,	  Cesar	  och	  Christer	  pekar	  och	  tittar	  åt	  gitarrerna)	  
Carina:	  …	  du	  får	  ta	  den	  blå...	  
Läraren:	  ...	  gitarrackorderna...	  längst	  ner	  
Carina:	  Jesper	  ...	  xx	  ...	  den	  i	  mitten...	  xx	  	  
Christer:	  Jag	  kan	  ta	  den	  blåa	  ...	  xx	  	  
Carina:	  Fredrik	  får	  ta	  den	  svarta…	  
Läraren:	  Vad	  ska	  du	  spela?	  
Carin	  eller	  Carina	  (sitter	  med	  ryggen	  till):	  Keyboard!	  
(Läraren	  pekar	  bort	  mot	  keyboardarna	  och	  Carin	  och	  Carina	  springer	  dit)	  
(ur	  Högstadietranskription	  2,	  ensemble	  C)	  
	  

Dynamiken	  i	  grupp	  C,	  där	  det	  faktiskt	  råder	  en	  stunds	  osäkerhet	  om	  vem	  som	  ska	  spela	  
elgitarr,	  skulle	  vid	  första	  anblicken	  kunna	  indikera	  ett	  lite	  öppnare	  klimat	  än	  i	  grupp	  B.	  I	  
grupp	  C	  var	  det	  nu	   tjejerna	  som	  stod	   för	  det	   synbara	  ställningstagandet.	  Detta	  skedde	  
när	  de	  visade	  upp	  ett	  avståndstagande,	  alternativt	  en	  obenägenhet	  till	  att	  spela	  elgitarr.	  
Även	  om	  där	   inte	   fanns	   en	   lika	  uttalad	   vilja	   bland	  killarna	   i	   grupp	  C	   att	   spela	   elgitarr	  
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jämfört	  med	  killarna	  i	  grupp	  B,	  så	  var	  det	  istället	  tjejerna	  i	  grupp	  C	  som	  var	  de	  som	  åter-‐
skapade	  den	  heteronormativa	  hierarkin.	  
	  
En	  övergripande	  kartläggning	  av	  instrumentfördelningen	  hos	  de	  två	  högstadiegrupper-‐
na	  visar	  en	  blandning	  av	  instrumentpreferenser.	  De	  två	  trumplatserna	  gick	  till	  två	  killar,	  
de	  sex	  elgitarrplatserna	  gick	  till	  fem	  killar	  och	  en	  tjej,	  och	  de	  sju	  klaviaturplatserna	  gick	  
till	  sex	  tjejer	  och	  en	  kille.	  Dessa	  instrument	  stack	  ut	  med	  sin	  tydlighet	  vad	  gällde	  köns-‐
fördelning.	  Utöver	  dem	   fanns	  elbas	  och	  akustisk	  gitarr.	  De	   fyra	  elbasplatserna	  gick	   till	  
tre	  tjejer	  och	  en	  kille.	  Den	  akustiska	  gitarrplatsen	  gick	  till	  en	  tjej.	  
	  
Gruppernas	  instrumentpreferenser	  var	  relativt	  könsstereotypa.	  En	  förklaring	  till	  denna	  
instrumentfördelning	  skulle	  kunna	  vara	  en	  önskan	  att	  passa	  in	  i	  gemenskapen	  genom	  att	  
bete	  sig	  så	  som	  förväntas	  av	  en	  tjej	  och	  av	  en	  kille.	  De	  elever	  som	  i	  sina	  val	  avviker	  från	  
dessa	  könsstereotypa	  instrumentval	  är	  främst	  Beatrice	  (som	  spelar	  elgitarr)	  och	  Charles	  
som	  spelar	  akustiskt	  piano.	  Beatrice,	  liksom	  Bert,	  kan	  redan	  vid	  lektionens	  början	  spela	  
ackorden	  på	  gitarr,	  och	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  en	  förklaring	  till	  varför	  hon	  vågar	  ta	  sig	  
an	  elgitarren.	  Huruvida	  Charles	  (i	  grupp	  C)	  är	  har	  ovanligt	  mycket	  förkunskap	  på	  piano,	  
och	  därför	  skulle	  våga	  sig	  på	  att	  spela	  piano,	  hinner	  inte	  framgå	  av	  filmen	  eftersom	  bat-‐
terierna	  till	  filmkameran	  hinner	  ta	  slut	  halvvägs	  igenom	  lektionen.	  
	  
Under	   gymnasieelevernas	   (grupp	   A)	   lektion	   försiggår	   ingen	   regelrätt	   instrumentupp-‐
delning	  på	  det	  viset	  som	  hos	  högstadieeleverna.	  De	  har	  redan	  tidigare	  bestämt	  vilka	  som	  
ska	   spela	   vad	   och	   eftersom	   de	   har	   ett	   synthprojekt	   och	   spelar	   låtar	   av	   bland	   annat	  
Kraftwerk	   och	   Pet	   Shop	   Boys	   är	   det	   naturligt	   att	   projektet	   omfattar	   fyra	   klaviaturin-‐
strument,	   ett	   digitalt	   trumset	  och	   lite	   sång.	  Det	   enda	   frågetecknet	   som	  uppstår	   är	  när	  
eleverna	  och	  läraren	  ibland	  har	  svårt	  att	  komma	  ihåg	  vem	  som	  spelade	  på	  vilken	  synth	  
vid	  senaste	  ensembletillfället.	  Instrumentfördelningen	  ser	  ut	  på	  följande	  vis:	  Arvid	  spe-‐
lar	  digitalt	   trumset,	  Adrian	   spelar	   synth	  men	  växlar	  någon	  gång	   till	   piano,	  Axel	   spelar	  
synth,	   Alva	   spelar	   elpiano	   och	   sjunger	   och	  Anton	   spelar	   elpiano.	   Eventuellt	   skulle	   det	  
kunna	  argumenteras	  för	  att	  de	  två	  äldre	  syntharna	  (som	  läraren	  kallar	  för	  sina	  ögonste-‐
nar	  och	  som	  är	  analoga	  synthar	  av	  äldre	  årgång	  och	  modell)	  står	  högre	  i	  rang	  av	  klavia-‐
turinstrumenten	   eftersom	   de	   har	   starkare	   koppling	   till	   de	   synthlåtar	   som	   ska	   spelas.	  
Resterande	  två	  klaviaturinstrument	  är	  moderna	  digitala	  instrument.	  Adrian	  spelar	  hela	  
tiden	  på	  en	  av	  de	  äldre	  analoga	  syntharna.	  Axel	  och	  Anton	  spelar	  varsin	  låt	  på	  den	  andra	  
äldre	  synthen	  och	  Alva	  spelar	  enbart	  på	  ett	  av	  de	  nyare	  klaviaturinstrumenten.	  Vad	  som	  
framkommer	  under	  lektionen	  är	  att	  det	  på	  en	  låt	  även	  var	  planerat	  att	  Arvid	  och	  Adrian,	  
förutom	  att	  spela	  trummor	  och	  synth,	  även	  skulle	  lägga	  sångstämmor.	  Arvid	  och	  Adrian	  
lägger	  inte	  sångstämmorna,	  vilket	  skulle	  kunna	  signalera	  att	  de	  prioriterar	  trummorna	  
och	   synthen	   före	   sången.	  Här	   framkommer	   alltså	   en	   ovilja	   eller	   ointresse	   för	   ett	   visst	  
instrument,	  nämligen	  sången.	  Vid	  slutet	  av	   lektionen	  planerar	  gruppen	  framtida	   låtval.	  
De	  lyssnar	  igenom	  några	  olika	  låtförslag	  som	  läraren	  plockat	  (eftersom	  de	  passar	  grup-‐
pens	  sättning	  och	  inriktning)	  och	  kommer	  slutligen	  fram	  till	  en	  låt	  som	  de	  vill	  spela	  och	  
som	  läraren	  då	  kommer	  att	  planka	  ut	  stämmor	  på	  till	  nästa	  ensemblelektion.	  Frågan	  om	  
huruvida	  Axel	  eller	  Anton	  ska	  spela	  bas	  kommer	  på	  tal	  och	  Anton	  är	  väldigt	  samarbets-‐
villig	  och	  ger	  Axel	  basrollen	  (som	  han	  gärna	  vill	  ha)	  varpå	  läraren	  uttrycker	  sin	  beund-‐
ran	  inför	  deras	  samarbetsförmåga	  när	  han	  säger	  "vad	  härliga	  ni	  är!	  Ska	  ni	  inte	  kramas?".	  
Instrumentfördelningen	  går	  alltså	  till	  på	  ett	  väldigt	  odramatiskt	  vis	  i	  den	  här	  situationen.	  
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4.1.3	  Elevers	  platstagande	  vad	  gäller	  musikupplevelse	  	  	  
Under	  denna	  rubrik	  belyses	  elevernas	  platstagande	  när	  det	  gäller	  deras	  upplevelser	  om	  
vad	  de	  ser	  som	  bra	  eller	  dåligt	  när	  det	  gäller	  musik	  och	  instrument.	  Buster	  visar	  tidigt	  
sina	   åsikter	   om	   sitt	   instrument	  med	  kommentarer	   som	   "elgitarr	   är	   bäst!	   (gör	   ett	   tjut-‐
ljud)"	  och	  när	  läraren	  sedan	  visar	  på	  gitarrförstärkarna	  så	  är	  Buster	  snabb	  med	  att	  högt	  
säga:	   "Jag	   tar	   den	   största.	   Jag	   ska	   höras	   mest."	   Så	   fort	   eleverna	   får	   tillfälle	   att	   själva	  
plocka	   i	  ordning	   instrumenten	  så	  passar	  han	  på	  att	  med	   full	   röst	  och	  med	  övertygelse	  
brista	  ut	  i	  "Hard	  rock	  halluuuu	  yeeeeeaaaaaaääääää!	  (sjunger	  starkt	  och	  med	  vibrato)".	  
Senare	  under	  lektionen	  uttalar	  sig	  Buster	  mer	  om	  musik	  och	  om	  sin	  inneboende	  musika-‐
liska	  känsla:	  
	  
Buster:	  Jag	  har	  känslan	  (med	  överallvarligt	  uttryck	  och	  tonläge)	  
(De	  tre	  gitarristerna	  skrattar.	  De	  pratar,	  men	  det	  hörs	  inte	  eftersom	  de	  spelar	  samtidigt)	  
Buster:	  Får	  jag	  bara?	  
(Praktikanten	  gör	  inget.	  Sätter	  sig	  ner.)	  
(Belinda	   vid	   elpianot	   längst	   bort	   tar	   av	   sig	   hörlurarna	   och	   går	   och	   sätter	   sig	   bredvid	   sin	  
klasskompis	  Bodil	  vid	  det	  akustiska	  pianot.)	  
Buster:	  Jag	  ...	  xx...	  den	  enda	  känslan	  	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  

	  
Buster	  verkar	   iscensätta	  sin	  egen	  upplevelse	  av	  vad	  musik	  är,	  vad	  som	  är	  viktigt	   i	  den	  
och	   hur	   den	   ska	   framföras.	   Utifrån	   observationen	   tolkar	   jag	   att	   det	   enligt	   honom	   är	  
"känslan"	   som	  är	  det	  viktigaste.	  Möjligtvis	  är	  ovanstående	  scen	  en	   ironisk	  kommentar	  
från	  hans	  sida.	  Busters	  upplevelse	  och	  uttalanden	  om	  "känslan"	  återkommer	  senare	  un-‐
der	  lektionen:	  
	  
(Buster	  börjar	  spela	  gitarr	  medan	  läraren	  går	  till	  tavlan	  och	  börjar	  skriva	  upp	  ackordföljden.)	  
Buster:	  Jag	  har	  känslan.	  Det	  finns	  där	  (spelar	  med	  inlevelse	  ett	  och	  samma	  ackord	  över	  hela	  
ackordföljden).	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  
	  

Busters	   uttalande	   signalerar	   att	   ackordföljden	   är	   sekundär	   i	   förhållande	   till	   känslan	   i	  
musiken.	  Inlevelse	  verkar	  alltså	  vara	  det	  viktigaste	  för	  Buster.	  
	  
Ännu	  lite	  senare	  under	  lektionen	  uppvisar	  Buster	  prov	  på	  sin	  syn	  på	  "känslan"	  Den	  här	  
gången	  på	  engelska:	  
	  
Buster	  (sjunger	  till	  sitt	  eget	  knaspriga	  gitarrkomp):	  I	  can't	  help	  this	  feeling!	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  

	  
Känslan	  är	  enligt	  ovanstående	  filmsekvens	  något	  som	  bara	  måste	  ut	  och	  inget	  som	  Bus-‐
ter	  kan	  göra	  något	  åt.	  Känslan	  står	  utanför	  honom	  själv	  och	  utanför	  hans	  kontroll.	  Ytter-‐
ligare	   lite	  senare	  har	  känslan	  vidareutvecklats	   till	  en	  explosionsartad	  vilja	  att	  spela	  ett	  
solo:	  
	  
Buster:	  Wöööuuuj!	  Jag	  måste	  dra	  en,	  ett	  solo	  (pekar	  gitarren	  rakt	  upp	  i	  luften	  och	  harvar	  lite	  
slumpmässiga	  ackord)	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  
	  

Buster	  visar	  med	  ovanstående	  scen	  att	  han	  betraktar	  sin	  inneboende	  känsla	  som	  något	  
som	  han	  måste	  få	  utlopp	  för	  i	  ett	  solo.	  På	  så	  vis	  drar	  jag	  slutsatsen	  att	  Buster	  upplever	  



	   26	  

att	  hans	  känsla	  är	  så	  pass	  viktig	  att	  den	  måste	  få	  ta	  plats.	  När	  det	  gällde	  högstadietjejer-‐
na	  i	  grupp	  B	  och	  grupp	  C,	  hittade	  jag	  bara	  ett	  uttalande	  som	  rörde	  musikupplevelse:	  
	  
Det	  låter	  inte	  så	  bra	  tycker	  jag	  (fniss/skratt)	  
(ur	  Högstadietranskpription	  1,	  ensemble	  B)	  
	  

Det	  är	  inte	  helt	  tydligt	  vad	  hon	  syftar	  på,	  men	  något	  låter	  inte	  som	  hon	  vill.	  
	  
I	  gymnasieensemblen	  (grupp	  A)	  är	  det	  främst	  läraren	  som	  står	  för	  uttalanden	  om	  musi-‐
ken	  de	  spelar	  och	  hur	  bra	  den	  är.	  Läraren	  får	  ofta	  medhåll	  av	  Arvid	  och	  Adrian	  som	  små	  
ekon.	  I	  slutet	  av	  lektionen	  när	  de	  lyssnar	  på	  förslag	  på	  kommande	  låtar	  utrycker	  elever-‐
na	  positiva	  åsikter	  om	  den	   låt	   som	  de	  bestämmer	  att	  de	  vill	   arbeta	  vidare	  med	  under	  
nästa	  lektion.	  De	  uttrycker	  i	  princip	  inte	  några	  negativa	  åsikter	  om	  något	  under	  lektion-‐
en.	  Jag	  tolkar	  detta	  som	  att	  de	  genuint	  gillar	  musiken	  som	  tas	  upp.	  

4.2	  Elevernas	  interaktion	  med	  varandra	  
I	  detta	  avsnitt	  kartlägger	  jag	  elevernas	  olika	  typer	  av	  interaktion.	  

4.2.1	  Interaktion	  genom	  instruktion	  	  
Under	  denna	  rubrik	  belyses	  den	   instruktionsbaserade	   interaktionen	  mellan	  eleverna.	   I	  
grupp	  B	  (högstadieelever)	  är	  det	  ett	  ganska	  vanligt	  förekommande	  fenomen	  att	  eleverna	  
instruerar	   varandra.	   Framförallt	   gäller	   detta	   de	   fyra	   keyboardtjejerna	   Bodil,	   Betty,	  
Belinda	  och	  Beata.	  Bodil	  visar	   först	  hur	  ackordläggningen	  går	   till	   för	  Betty	   (som	  sitter	  
närmast),	  sedan	  blir	  hon	  ombedd	  av	  Beata	  att	  gå	  bort	  och	  visa	  ackorden	  för	  henne	  med	  
och	  till	  sist	  tar	  hon	  med	  sig	  en	  pall	  och	  sätter	  sig	  vid	  samma	  keyboard	  som	  Belinda	  så	  att	  
Belinda	  kan	  se	  på	  hur	  hon	  tar	  ackorden	  medan	  de	  spelar.	  
	  
Buster	  och	  Bert	  som	  duo	  sätter	  också	  igång	  att	  instruera	  Bruno	  om	  hur	  trumspel	  ska	  gå	  
till:	  
	  
Buster:	  Du	  måste	  slå	  hårdare	  på	  den	  där,	  för	  det	  hörs	  inte.	  
(Läraren	  tar	  basen	  från	  Bella	  och	  spelar	  och	  visar	  och	  säger	  vilka	  toner	  han	  tar.)	  
Bert	  (till	  Bruno):	  Ta	  en	  trästång	  och	  kör	  med	  den	  dära	  (visar	  ett	  trumslag	  i	  luften)	  
Bruno	  (spelar	  på)	  
Bert:	  xx	  (spelar	  trummor	  i	  luften)	  
Bruno	  (härmar)	  
Bert	  (Skrattar)	  
Buster:	  Nej	  
Bert:	  Kunde	  faktiskt	  jag	  (ler)	  
(Pekfingervalsen	  (välkänd	  nybörjarlåt	  på	  piano)	  börjar	  spelas	   för	   fullt	  på	  det	  akustiska	  pia-‐
not.)	  
Bert:	  Bruno,	  virveln	  och	  sen	  (gör	  trumrörelser	  i	  luften)	  
(Bruno	  försöker	  härma	  Berts	  truminstruktion)	  
Bert:	  Men	  det	  är	  inte	  det!	  
Bruno:	  Vilken	  är	  det?	  
Bert:	  Där	  är	  high-‐hat!	  (pekar)	  
Bruno:	  xx	  
Bert:	  Den?!	  (pekar)	  
Bruno:	  Den,	  den?	  
Bert:	  Nej,	  den	  ja!	  
Läraren:	  Så	  kan	  man	  också	  göra	  (till	  Bella)	  
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Bruno:	  Ha,	  xx	  
Bert:	  Nu	  kör	  du	  på	  rätt	  (pekar)	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  

	  
I	  gymnasiegruppen	  händer	  det	  ibland	  att	  Adrian	  och	  Arvid	  ger	  varandra	  instruktioner.	  

4.2.2	  Interaktion	  genom	  beordran	  	  
Under	  denna	  rubrik	  belyses	  den	  interaktion	  mellan	  elever	  som	  skulle	  kunna	  klassas	  som	  
beordran.	  Här	  kommer	  ett	  exempel	  på	  hur	  Buster	  beordrar	  Bert	  på	  olika	  vis:	  
	  
Buster:	  Jag	  fick	  xx	  höja	  min.	  Nu	  ska	  jag	  vara	  här	  hörni.	  
(Beatrice	  petar	  på	  inställningarna	  på	  förstärkaren.)	  
Buster	  (till	  Bert):	  Du	  ska	  lära	  mig	  nu	  att	  spela.	  Vad	  är	  det	  första	  ackordet?	  
Bert:	  xx	  	  
Buster:	  Vad	  är	  det	  första	  ackordet?	  
Bert:	  D/E/G	  
Buster:	  Jamen,	  hur	  gör	  man	  det?	  	  
Buster:	  Sådär?	  (spelar	  på	  slumpvis	  ställe	  i	  mitten	  av	  gitarrhalsen)	  
Bert:	  Sen	  blir	  det	  G/E/D	  
Bert:	  Så	  
(Praktikanten	  reser	  sig	  upp)	  
Bert:	  Sen	  är	  det	  G.	  xx	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  
	  

Buster	  beordrar	  här	  Bert	  att	  agera	  gitarrlärare.	  Bert	  gör	  som	  Buster	  säger	  och	  förklarar	  
och	  visar	  efter	  Busters	  kommandon.	  
	  

I	  gymnasiegruppen	  försiggick	  ingen	  interaktion	  genom	  beordran	  såvitt	  jag	  kunde	  märka.	  

4.2.3	  Interaktion	  genom	  ljudhetsande	  jargong	  
Till	  övervägande	  del	  interagerar	  Buster	  mest	  med	  Bengt	  och	  när	  Bruno	  sedan	  kommer	  
ut	  ur	  grupprummet	  (där	  han	  fått	  öva	  trummor	  enskilt)	  även	  med	  honom.	  Mellan	  Bengt	  
och	  Buster	  råder	  ofta	  en	  ljudhetsande	  jargong	  som	  den	  här:	  
	  
Bert:	  Höj!	  
Buster:	  Höööööuuuuj!	  (sjunger/skriker	  på	  ordet	  höj	  samtidigt	  som	  han	  spelar	  på	  gitarren)	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  

	  
När	  Bruno	  kommer	  tillbaka	  från	  grupprummet	  möter	  Buster	  honom	  med	  detta:	  
	  
Buster:	  Jag	  rockar	  så	  att	  xx	  (låtsasspelar	  och	  gör	  ljusa	  gitarrljud	  med	  rösten)	  
Buster:	  Spelade	  du	  extra	  hårt	  när	  brudarna	  kom	  in?	  
Bruno:	  Näe	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  
	  

Med	  det	  här	  uttalandet	  signalerar	  Buster	  sin	  egen	  åsikt	  om	  att	  spela	  hårt	  är	  ett	  positivt	  
och	  önskvärt	  beteende.	  Även	  när	  Buster	  och	  Bengt	   instruerar	  Bruno	  om	  hur	  de	  tycker	  
att	  han	  ska	  spela	  trummor	  så	  går	  det	  att	  urskilja	  åsikter	  och	  en	  jargong	  kopplad	  till	  hög	  
volym.	  Buster	   inleder	  nämligen	   instruerandet	  med	  att	   säga:	   "Du	  måste	   slå	  hårdare	  på	  
den	  där,	  för	  det	  hörs	  inte".	  Att	  inte	  höras	  tolkar	  jag	  här	  som	  något	  negativt	  och	  oönskat.	  	  
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I	  början	  av	  lektionen	  då	  eleverna	  precis	  blivit	  tilldelade	  instrument	  och	  plockade	  i	  ord-‐
ning	  och	  kopplade	  in	  instrumenten	  hängav	  sig	  både	  Bengt	  och	  Buster	  åt	  att	  spela	  luftgi-‐
tarr	  och	  göra	  "rockstjärnemoves"	  i	  klassrummet.	  Detta	  har	  troligtvis	  en	  direkt	  koppling	  
till	  att	  de	  två	  även	  är	  två	  av	  de	  mest	  ljudstarka	  elever	  i	  rummet	  senare	  under	  lektionen.	  	  
	  
Buster	  och	  Beatrice	  har	  under	  hela	  lektionen	  en	  procedur	  på	  gång.	  Proceduren	  är	  att	  de	  
turas	  om	  att	  höja	  och	  sänka	  reglagen	  på	  den	  gemensamma	  elgitarrförstärkaren	  när	  den	  
andra	   inte	   ser	   så	   att	   ljudnivån	   på	   den	   andres	   gitarrljud	   ur	   förstärkaren	   plötsligt	   är	  
mycket	  högre	  eller	  lägre	  än	  förut.	  Busters	  kommentar	  från	  tidigare	  under	  lektionen	  då	  
han	  utbrister:	  "Jag	  tar	  den	  största.	  Jag	  ska	  höras	  mest"	  har	  antagligen	  varit	  med	  och	  bi-‐
dragit	  till	  denna	  procedur	  som	  Buster	  och	  Beatrice	  är	  inne	  i.	  	  

4.2.4	  Interaktion	  genom	  samarbete	  	  
Under	  denna	  rubrik	  belyses	  samarbetet	  eleverna	  emellan.	  I	  högstadiegrupp	  C	  uppvisas	  
en	  hel	  del	  samarbetsinriktad	  interaktion.	  Två	  av	  tjejerna	  som	  sitter	  vid	  varsin	  keyboard	  
nära	  kameran	  har	  en	  samarbetsinriktad	  dialog	  under	  lektionens	  gång:	  
	  
Carina:	  Wow,	  jag	  kom	  på	  hur	  man	  sätter	  på	  den,	  det	  är	  bra!	  
Carin:	  Ja!	  
(ur	  Högstadietranskription	  2,	  ensemble	  C)	  

	  
En	  stund	  senare:	  
	  
Carina:	  Hur	  högt	  har	  du?	  (testspelar	  på	  grannens	  tangenter)	  
Läraren:	  Ja	  precis!	  (till	  Cassandra	  som	  spelar	  bas)	  
Carin:	  Högt	  
Läraren:	  Du	  har	  ett,	  ett	  basläge,	  så	  du	  kan	  gå...	  xx	  (till	  Clas	  som	  även	  han	  spelar	  bas)	  
Carina:	  Jamen,	  ...	  
Carina:	  ...	  för	  jag	  har	  jättelågt	  jag.	  (börjar	  trycka	  på	  inställningar	  på	  sitt	  elpiano	  och	  testa	  ljud-‐
nivån)	  
(Sedan	   ställer	   sig	   Carin	   bredvid	   Carina	   och	   hjälper	   till	   att	   trycka	   på	   lite	   olika	   knappar	   och	  
testa	  inställningar.)	  
(ur	  Högstadietranskription	  2,	  ensemble	  C)	  

	  
I	  grupp	  A	  är	  den	  samarbetsinriktade	  interaktionen	  relativt	  vanlig.	  Den	  försiggår	  mesta-‐
dels	  mellan	  Adrian	  och	  Arvid,	  mellan	  Adrian,	  Arvid	  och	  Alva	  och	  mellan	  Adrian,	  Arvid	  
och	  Axel.	  Nyckelkärnan	  är	  alltså	  Adrian	  och	  Arvid.	  Alva	  är	  egentligen	  bara	  med	  i	  gemen-‐
skapen	  då	  det	  handlar	  om	  praktiska	  saker	  som	  har	  med	  spelandet,	  formen	  på	  låten	  att	  
göra	  eller	  vilken	  ton	  som	  ska	  tas.	  Här	  kommer	  ett	  exempel	  på	  när	  Alva	  tar	  upp	  en	  fråga	  
som	  har	  med	  det	  spelpraktiska	  att	  göra:	  	  
	  
Alva:	  Kommer,	  kommer	  ni	  två	  sjunga	  nästa	  vecka	  eller?	  
Läraren:	  Ja,	  det	  tycker	  jag	  absolut	  att	  de	  ska!	  
Arvid:	  Oj!	  
Adrian:	  Inte	  jag!	  
Arvid:	  Jag	  vet	  inte	  om	  jag	  klarar	  det	  för	  jag	  (visar	  med	  händerna	  att	  han	  har	  fullt	  upp	  med	  att	  
spela	  trummor).	  
Adrian:	  Inte	  jag	  heller.	  
Läraren	  (skrattar)	  
Axel:	  Ja	  
Adrian:	  Jag	  har	  nog	  att	  fokusera	  på.	  
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Läraren:	  Om	  de	  hinner.	  
Axel/	  Adrian:	  Nä	  
Alva:	  Jaha	  (med	  snopet	  tonfall)	  
Läraren:	  När	  vi	  kommer	  till	  uppspel	  eller	  liknande	  tillfälle	  då	  ska	  de	  ju	  absolut	  göra	  det.	  	  
Adrian:	  Ja	  
Läraren:	  Det	  har	  jag	  bestämt…	  
Adrian:	  skratt	  	  
Läraren:	  …	  för	  jag	  är	  magistern...	  
Arvid:	  Mikrofoner...	  
Läraren:	  ...	  och	  då	  bestämmer	  jag.	  Va?	  
Axel:	  Diktatorn	  
Arvid:	  …	  mikrofoner	  får	  man	  ha	  såna	  hära.	  
Läraren:	  Ja!	  (till	  Axel)	  
Läraren:	  Ja!	  eller	  Ja!	  (angående	  mikrofoner)	  
Axel:	  Är	  vi	  typ	  klar?	  
Läraren:	  Alla	  har	  headset	  	  
Arvid:	  Ja,	  det	  är	  ju	  coolaste	  bandet.	  
Läraren:	   Ja,	   varför	   inte?	   En,	   två,	   (trampar	   och	   klampar	   tempot	   och	   räknar	   in	  med	   bandets	  
namn	  istället	  för	  det	  vanliga	  1,2,3,4)	  Pet	  Shop	  Boys	  är	  skojiga.	  
(ur	  Gymnasietranskription,	  ensemble	  A)	  

	  
Adrian	  och	  Arvid	  verkar	  alltså	  inte	  vara	  helt	  medgörliga	  när	  det	  gäller	  att	  sjunga.	  Låten	  
de	  spelar	  är	  Go	  West	  med	  Pet	  Shop	  Boys	  och	  i	  originalet	  backas	  huvudsångaren	  upp	  med	  
en	  ganska	  påtagligt	  maffig	  kör/doakör.	  Adrian	  och	  Arvid	  är	  alltså	  tänkta	  att	  agera	  kören	  
och	  utan	  den	  skulle	  det	  bli	  lite	  tomt.	  	  
	  
I	  situationen	  då	  Alva	  efterlyser	  körstämmor	  från	  Adrian	  och	  Arvids	  håll	  märks	  en	  förvå-‐
ning	  och	  besvikenhet	  från	  Alvas	  håll	  när	  Adrian	  och	  Arvid	  i	  praktiken	  vägrar.	  Det	  fram-‐
går	  att	  det	  varit	  uppgjort	  sedan	  tidigare	  att	  Adrian	  och	  Arvid	  är	  de	  som	  ska	   lägga	  kör-‐
stämmor	  och	  att	  de	  tagit	  på	  sig	  det	  självmant	  tidigare.	  Möjligtvis	  att	  Adrians	  och	  Arvids	  
synth-‐	  och	  trumuppgifter	  är	   lite	  svårare	  att	  kombinera	  med	  sång	  än	  vad	  Alvas	  är,	  men	  
enbart	  det	  faktum	  att	  de	  inte	  överhuvudtaget	  provat	  att	  sjunga	  samtidigt	  som	  de	  spelar	  
(och	  dessutom	  inte	  tror	  att	  de	  klarar	  av	  att	  prova	  det	  nästa	  gång	  heller)	  kan	  möjligtvis	  
signalera	  att	  de	  inte	  prioriterar	  sången	  lika	  högt	  som	  de	  andra	  instrumenten.	  Den	  sam-‐
arbetsinriktade	  interaktionen	  är	  i	  obalans	  här.	  Alva	  samarbetar	  och	  håller	  sin	  del	  av	  av-‐
talet	   (sjunger	   sin	   sångstämma),	   medan	   Adrian	   och	   Arvid	   inte	   levererar	   det	   över-‐
enskomna	  (körstämmorna).	  Alva	  är	  dessutom	  den	  som	  tar	  upp	  frågan	  om	  framtida	  sång	  
och	  agerar	  på	  så	  vis	  projektledare.	  
	  
Ett	  tillfälle	  där	  grupp	  A	  uppvisar	  fungerande	  samarbete	  är	  när	  frågan	  om	  huruvida	  Axel	  
eller	  Anton	  ska	  spela	  bas	  kommer	  på	  tal.	  Anton	  är	  väldigt	  samarbetsvillig	  och	  ger	  Axel	  
basrollen	  (som	  han	  gärna	  vill	  ha)	  varpå	  läraren	  uttrycker	  sin	  beundran	  inför	  deras	  sam-‐
arbetsförmåga	  "Vad	  härliga	  ni	  är!	  Ska	  ni	  inte	  kramas?".	  
	  
I	  grupp	  B	  kommer	  den	  samarbetsinriktade	  interaktionen	  efter	  instrumentfördelningen.	  
Buster	  får	  den	  gitarr	  han	  vill	  ha	  (den	  blåa),	  men	  är	  plötsligt	  missnöjd	  med	  den.	  Beatrice	  
går	  då	  med	  på	  att	  byta	  och	  hon	  får	  då	  istället	  den	  blå	  gitarren.	  Den	  blå	  gitarren	  visar	  sig	  
vara	  mycket	  tyngre	  än	  den	  gröna	  och	  alldeles	  för	  tung	  för	  dem	  bägge	  (ingen	  av	  dem	  är	  
särskilt	   lång	   och	   kraftig).	   I	   elbassektionen	   som	  består	   av	  Bella	   och	  Britta	   finns	   en	   del	  
utbyte	  och	  kommunikation,	  men	  inte	  i	  särskilt	  hög	  grad.	  I	  början	  av	  lektionen	  när	  de	  är	  
på	  jakt	  efter	  förstärkare	  utspelar	  sig	  följande	  lilla	  episod:	  
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Britta:	  Det	  finns	  bara	  en	  kvar!	  (med	  upprört	  tonfall)	  
Bella:	  Alltså	  vi	  ska	  vara	  två	  stycken	  och	  dela...	  (lugnande	  tonfall)	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  

	  
Bella	  är	  alltså	  inriktad	  på	  att	  lugna	  Britta	  och	  interagerar	  på	  så	  vis	  genom	  samarbete.	  	  

4.2.5	  Interaktion	  genom	  samspel	  	  
Mycket	  av	  gruppernas	  interaktion	  sker	  genom	  musikaliskt	  samspel.	  Under	  högstadie-‐
lektionerna	  sker	  samspelet	  under	  de	  sista	  femton	  minuterna	  av	  lektionerna.	  Tidigare	  
under	  lektionerna	  är	  det	  främst	  övande	  inför	  samspelet	  som	  sker	  och	  då	  är	  eleverna	  
oftast	  väldigt	  uppslukade	  av	  det	  som	  de	  själva	  gör.	  Så	  pass	  mycket	  att	  de	  har	  svårt	  att	  ta	  
in	  eller	  kommunicera	  mycket	  med	  de	  andra	  eleverna.	  	  
	  
I	  gymnasiegruppen	  är	  samspelet	  mer	  utbrett	  under	  lektionen	  eftersom	  eleverna	  inte	  har	  
samma	  chans	  till	  eget	  övande	  under	  lektionstid	  som	  högstadieeleverna	  har.	  Detta	  inne-‐
bär	  att	  det	  läggs	  mer	  tid	  på	  musikaliskt	  samspel	  hos	  gymnasieeleverna	  än	  hos	  högstadi-‐
eeleverna.	  	  

4.2.6	  Interaktion	  genom	  tystnad	  eller	  iakttagande	  	  
Under	  denna	  rubrik	  belyses	  den	  indirekta	  interaktionen	  mellan	  elever.	  Bella	  och	  Britta	  i	  
grupp	  B	  visar	  ibland	  upp	  en	  iakttagande	  interaktion	  gentemot	  övriga	  i	  gruppen.	  Mesta-‐
dels	  sitter	  de	  och	  övar	  och	  spelar,	  men	  ibland	  tappar	  de	  farten	  och	  tar	  istället	  rollen	  som	  
åskådare:	  
	  
(Beatrice	  flyttar	  sladd	  från	  en	  ingång	  till	  en	  annan.	  Höjer	  volymen	  på	  en	  av	  gitarrförstärkar-‐
na?	   Samtidigt	   förklarar	   läraren	   ackorden	   för	   keyboardisterna.	  Bert	   övar	  på	   gitarrackorden.	  
Bella	  och	  Britta	  (på	  elbas)	  är	  helt	  overksamma	  och	  sitter	  och	  tittar	  rakt	  fram.	  Buster	  försöker	  
spela	   fort	  och	  gungar	   fram	  och	  tillbaks	  med	  hela	  kroppen.	  Buster	  spelar	  gitarr	  starkare	  och	  
starkare	  till	  han	  brister	  ut	  i	  skratt.)	  
(ur	  Högstadietranskription	  1,	  ensemble	  B)	  

	  
Detta	   gäller	   även	   keyboardtjejerna	   i	   grupp	   B.	   Förutom	   tillfällena	   då	   de	   instruerar	  
varandra	  är	  det	  sparsamt	  med	  kontakt,	  dels	  sinsemellan	  och	  dels	  med	  de	  andra	  i	  grup-‐
pen.	   Istället	   sitter	  de	  och	   spelar	  med	  hörlurar	  på	  vilket	  gör	  att	  de	   ljudmässigt	  blir	   lite	  
avskilda	   från	  varandra	  och	  resten	  av	  ensemblen.	  Detta	  är	  under	  övningsdelen	  av	   lekt-‐
ionen.	   Under	   den	   senare	   delen	   av	   lektionen	   kopplas	   keyboardljudet	   ut	   i	   PA-‐
anläggningen	  (högtalarsystemet)	  och	  de	  kan	  då	  spela	  utan	  hörlurar.	  De	  dominanta	  och	  
mer	  platstagande	  i	  gruppen	  (Buster	  och	  Bengt)	  kommunicerar	  väldigt	  sällan	  direkt	  med	  
övriga	  i	  gruppen.	  Buster	  som	  har	  lite	  av	  en	  teateraparoll	  i	  gruppen	  är	  heller	  inte	  helt	  lätt	  
att	  få	  kontakt	  med	  eftersom	  han	  är	  fullt	  sysselsatt	  och	  upptagen	  med	  sina	  egna	  göromål	  
och	  handlingar.	  
	  
I	  gymnasiegruppen	  är	  interaktionen	  mellan	  de	  elever	  som	  inte	  hör	  till	  kärnan	  ofta	  tyst.	  
Detta	   gäller	   främst	  mellan	  Alva	   och	  Anton	  och	   till	   viss	   del	  Axel.	   Arvid	   och	  Adrian	  har	  
kommunikation	  med	  varandra	  och	  med	  läraren	  och	  ibland	  även	  med	  Axel	  och	  Alva,	  men	  
utanför	  denna	  grupp	  i	  gruppen	  finns	  en	  väldigt	  lågmäld	  och	  diskret	  interaktion	  som	  är	  
svår	  att	  märka	  av	  till	  att	  börja	  med.	  Anton	  är	  nästan	  aldrig	  med	  och	  interagerar	  på	  ett	  
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hörbart	  och	  direkt	  sätt.	   Istället	  har	  han	  mer	  av	  en	   indirekt	   interaktion	  med	  sina	  klass-‐
kamrater	  och	  läraren.	  

4.3	  Lärarens	  interaktion	  med	  eleverna	  
Läraren	  i	  högstadiegrupperna	  verkar	  ha	  en	  ganska	  tydlig	  plan.	  I	  början	  av	  bägge	  lektion-‐
erna	  håller	  han	  en	  liten	  inledningsgenomgång	  där	  han	  förklarar	  att	  ensemblespel	  inne-‐
bär	  att	  lyssna	  på	  andra	  och	  så	  vidare	  och	  att	  det	  är	  en	  färdighet	  utöver	  ren	  spelskicklig-‐
het	  och	  något	  som	  de	  kommer	  att	  träna	  på.	  Han	  har	  delat	  in	  eleverna	  i	  instrumentstat-‐
ioner	   och	   under	   lektionen	   går	   han	   runt	   och	   hjälper	   eleverna	   i	   tur	   och	   ordning	   vid	   de	  
olika	  stationerna.	  När	  elever	  på	  andra	  stationer	  hojtar	  efter	  uppmärksamhet	  eller	  kräver	  
hjälp	  kan	  han	  kommunicera	  lite	  kort	  med	  dem,	  men	  ser	  till	  att	  vara	  kvar	  vid	  den	  station	  
han	  är	  vid	  för	  tillfället	  och	  fullfölja	  det	  som	  försiggår	  där.	  En	  generell	  tendens	  i	  högstadi-‐
egrupperna	  är	  att	  flera	  skeenden	  och	  konversationer	  ofta	  äger	  rum	  samtidigt.	  Ofta	  för-‐
siggår	  det	  en	  alternativ	  historia	  bredvid	  det	  lärarstyrda	  lärandet.	  
	  
Eftersom	  gymnasiegruppen	  är	  så	  pass	  mycket	  mindre,	  bara	  fem	  elever,	  så	  är	  det	  inte	  lika	  
vanligt	  med	  flera	  parallella	  skeenden	  samtidigt.	  Läraren	   i	  gymnasiegruppen	  kommuni-‐
cerar	  klart	  mindre	  med	  de	  elever	  som	  inte	  själva	  tagit	  sig	  in	  i	  gemenskapen,	  vilket	  får	  till	  
följd	  att	  den	  existerande	  gruppdynamiken	  befästs.	  	  

4.3.1	  Interaktion	  genom	  instruktioner	  	  
En	   intressant	  aspekt	  är	  att	  högstadieläraren	  aldrig	  ger	  någon	  elev	  en	  direkt	   tillsägelse	  
eller	   framför	  direkt	  kritik	   till	  de	  elever	  som	  har	  en	   tendens	  att	  bre	  ut	   sig	   i	   grupperna.	  
Detta	  gäller	  även	   för	  gymnasieläraren	  som	   inte	  heller	  ger	  några	   tillrättavisningar	  eller	  
tillsägelser	  vad	  gäller	  det	  sociala	  samspelet.	  Bägge	   lärarna	  ger	  då	  och	  då	   instruktioner	  
som	  på	  något	  plan	   innehåller	  ett	  korrigerande	  budskap	  vad	  gäller	   spelet,	  men	  det	  går	  
inte	  att	  betrakta	   som	  egentliga	   tillrättavisningar	  utan	  mer	  som	  ett	   sorts	   ledande	   i	  den	  
musikaliska	  världen.	  Högstadieläraren	  har	  en	  högre	  grad	  av	  ordningshållande	  funktion	  
än	  gymnasieläraren.	  Han	  får	   ibland	  bromsa	  grupp	  B	  som	  ibland	  kan	  vara	   lite	   ivrig.	  Ut-‐
märkande	   för	  bägge	   lärare	  är	  alltså	  den	   totala	  avsaknaden	  av	   tillsägelser	  och	   tillrätta-‐
visningar.	  
	  
Det	  som	  högstadieläraren	  dock	  gör	  är	  att	  aktivt	  bjuda	  in	  de	  elever	  som	  inte	  bjuder	  in	  sig	  
själva	  i	  gemenskapen.	  Han	  går	  systematiskt	  runt	  i	  gruppen	  och	  hjälper	  dem	  en	  stund	  var	  
och	  frågar	  hur	  det	  går	  för	  dem.	  I	  instruktionstid	  är	  Buster	  faktiskt	  den	  enda	  eleven	  som	  
går	  miste	  om	  instruktionstid	  med	   läraren.	  Läraren	  går	  helt	  enkelt	   förbi,	   lägger	  handen	  
på	  axeln,	  säger	  Bra!	  och	  går	  vidare.	  	  
	  
Läraren	   i	   gymnasiegruppen	   interagerar	  mycket	  genom	   instruktioner	  om	  praktiska	  de-‐
taljer	  (såsom	  speltekniska	  lösningar,	  formfrågor	  eller	  exempelvis	  inställningar	  på	  synt-‐
harna)	  varvat	  med	  att	  använda	  kroppen	  och	  rösten	  som	  en	  slags	  metronom	  (under	  det	  
att	  gruppen	  spelar	   låtarna).	  En	  generell	   tendens	  är	  att	   läraren	  uppehåller	  sig	  mest	  och	  
ger	  mest	  uppmärksamhet	  till	  Arvid	  och	  Adrian	  i	  gruppen,	  men	  vid	  ett	  tillfälle	  under	  lekt-‐
ionens	   gång	   drar	   läraren	   uppmärksamheten	   till	   Anton	   och	   ger	   honom	   en	   ingång	   in	   i	  
gruppen	  när	  han	  visar	  honom	  spelförslag:	  
	  
Läraren:	  Då	  kan	  du	  spela	  ackord	  med	  ena	  handen.	  (tar	  ett	  ackord	  på	  synthen)	  Skulle	  egentlig-‐
en	  ha	  något	  kör,	  alltså	  mjukare	  ljud	  xx	  (trycker	  på	  några	  knappar	  och	  byter	  ljud)	  A,	  men	  det	  
där	  är	  bra.	  Så.	  Och	  så	  kryddar	  du	  xx	  (börjar	  spelar	  melodi	  i	  höger	  hand)	  Som	  liksom,	  som	  pas-‐
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sar	  i	  ackordet.	  Så	  får	  du	  helt	  plötsligt	  (förställer	  rösten)	  åh,	  fifteen	  minutes	  of	  fame	  för	  Anton	  
där!	  
(ur	  Gymnasietranskription,	  ensemble	  A)	  
	  

Läraren	  visar	  alltså	  upp	  förslag	  på	  tillvägagångssätt	  som	  skulle	  göra	  att	  Anton	  får	  möj-‐
lighet	  att	  sticka	  ut	  från	  gruppen	  och	  briljera	  med	  sitt	  spel	  på	  ett	  solistiskt	  sätt.	  	  

4.3.2	  Interaktion	  genom	  beröm	  och	  positiv	  respons	  	  
Överlag	  undanhåller	  sig	  högstadieläraren	  från	  kritik	  och	  tillrättavisningar	  och	  är	  istället	  
mer	  inriktad	  på	  att	  ge	  beröm	  och	  positiv	  respons	  till	  det	  som	  eleverna	  gör	  bra.	  Högstadi-‐
eläraren	  ger	  exempelvis	  beröm	  vid	  läxinlämning,	  vid	  slutförda	  delmål	  (när	  gruppen	  spe-‐
lat	  igenom	  en	  ackordsvända	  eller	  provat	  en	  start)	  och	  även	  när	  de	  avslutar	  ett	  lektions-‐
moment	  och	  går	  till	  nästa	  (som	  ett	  transportord).	  Mer	  specifika	  beröm	  ges	  till	  Bengt	  (för	  
visad	   solidaritet)	   när	   han	   blir	   glad	   när	   Bruno	   får	   trumplatsen,	   när	   en	   elev	   varit	   upp-‐
märksam	  (Bella),	  när	  någon	  "kör	  så	  det	  stänker"	  (Bodil)	  och	  när	  gruppen	  tar	  sig	  längre	  
och	  längre	  fram	  i	  samspelet	  ("Ja,	  det	  går	  bättre	  och	  bättre!").	  När	   lektionen	  är	  slut	  och	  
eleverna	  är	  på	  väg	  ut	  ur	  klassrummet	  ger	  läraren	  även	  beröm	  till	  Britta	  för	  att	  hon	  hjäl-‐
per	  till	  med	  ordningen	  i	  gruppen	  ("Bra	  Britta,	  att	  du	  hjälper	  med	  ordningen	  där").	  	  
	  
Gymnasieläraren	   ger	   beröm	   och	   positiv	   respons	   vid	   några	   tillfällen	   under	   lektionens	  
gång.	  Dels	  berömmer	  han	  Arvids	  trumspel	  "vackert"	  vid	  ett	  tillfälle.	  Komplimangen	  som	  
består	  av	  "Det	  var	  vackert	   tycker	   jag"	   fungerar	  som	  en	  sorts	  motpol	  när	  Arvid	  själv	  är	  
lite	   tveksam	  till	  om	  ett	  cymbalslag	  verkligen	  passade	  där	  han	  spelade	  det.	  Läraren	  ger	  
även	  en	  slags	   indirekt	  positiv	  respons	  till	  gruppen	  när	  han	  vid	  ett	   lyssningstillfälle	   (de	  
lyssnar	  på	  en	  av	   låtarna	  som	  de	  arbetar	  med)	  under	   lektionen	  poängterar	  att	  gruppen	  
blivit	  tilldelad	  en	  egen	  spellista	  i	  hans	  telefon:	  
	  
Läraren:	  Ni	  har	  en	  egen	  Spotify-‐lista	  här	  i	  ...	  i	  min...	  telefon.	  
Adrian:	  Va	  trevligtttt!	  
Läraren:	  Ja,	  eller	  hur?	  Känner	  ni	  er	  utvalda	  lite	  grann?	  	  
Adrian:	  Ja	  
(ur	  Gymnasietranskription,	  ensemble	  A)	  

	  
Senare	   under	   lektionen	   bekräftar	   läraren	   Adrian	   genom	   lyssna	   på	   hans	   pianostämma	  
och	  svara	  "Ja,	  precis.	  Det	  är	  rätt.	  Visst	  är	  det	  så	  rätt	  så".	  Ytterligare	  en	  stund	  senare	  un-‐
der	   lektionen	  bemöts	  Alva	  av	   "Gött!"	   från	   läraren	  när	  de	  pratar	  om	  huruvida	  hon	  kan	  
tänka	  sig	  att	  rappa	  på	  franska	  till	  en	  kommande	  låt.	  När	  eleverna	  pratar	  om	  låten	  i	  posi-‐
tiva	  ordalag	  får	  de	  medhåll	  av	  läraren	  som	  bekräftar	  att	  en	  slinga	  i	  låten	  är	  cool.	  När	  frå-‐
gan	  om	  vem	  av	  Anton	  och	  Axel	  som	  ska	  spela	  bas	  löser	  sig	  snabbt	  och	  smidigt	  bemöts	  de	  
båda	   av	   komplimangen	   "Vad	   härliga	   ni	   är!	   Ska	   ni	   inte	   kramas	   också!"	   vilket	   följs	   av	  
skratt	   från	   övriga	   i	   gruppen.	   Avslutningsvis	   ger	   gymnasieläraren	   gruppen	   en	   kompli-‐
mang	  ("Toppenbra!")	  som	  avslutande	  kommentar	  på	  hela	  lektionen.	  

4.4	  Sammanfattning	  av	  resultatet	  
Resultatet	   visar	   på	   ett	   utbrett	   platstagande	   av	   några	   få	   individer	   (killar)	   och	   instru-‐
mentpreferenser	   som	  generellt	   sett	   bekräftar	   stereotypa	   könsbundna	   instrumentval.	   I	  
högstadiegrupperna	  innebar	  detta	  att	  en	  majoritet	  av	  gitarrplatserna	  togs	  i	  anspråk	  av	  
killar	  och	  att	  en	  majoritet	  av	  klaviaturplatserna	  togs	  i	  anspråk	  av	  tjejerna.	  Även	  platsta-‐
gande	  vid	  instrumentfördelning	  uppvisade	  en	  tendens	  till	  att	  killarna	  tar	  betydligt	  mer	  
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plats	  än	   tjejerna.	  De	   individer	   som	   tar	  mer	  plats	   i	   grupperna	  är	   inte	  nödvändigtvis	  de	  
med	  störst	  kunskap	  i	  ämnet	  eller	  på	  instrumenten	  de	  spelar.	  	  
	  
Interaktionen	  elever	  emellan	  visar	  en	  bild	  av	  olika	  grader	  och	  typer	  av	  interaktion.	  Den	  
samarbetsinriktade	  och	  den	   instruerande	   interaktionen	  domineras	  av	   tjejer	  medan	   in-‐
teraktion	  genom	  ljudhetsande	  jargong	  och	  interaktion	  genom	  beordran	  är	  mer	  utspridd	  
hos	  killarna.	  Samspel	  som	  interaktionsform	  är	  mer	  utbredd	  i	  gymnasiegruppen	  än	  i	  hög-‐
stadiegrupperna.	  Den	  tysta	  och	  den	  iakttagande	  interaktionen	  är	  mest	  spridd	  i	  högstadi-‐
egrupp	  B	  (mestadels	  hos	  tjejerna	  i	  gruppen)	  och	  i	  gymnasiegruppen	  hos	  tre	  av	  eleverna.	  
Hos	  vissa	  elever	  är	  står	  den	  tysta	  och	  iakttagande	  interaktionen	  för	  en	  övervägande	  del	  
av	  deras	  interaktion	  med	  övriga	  elever	  och	  läraren	  i	  gruppen.	  	  
	  
De	  två	  lärarna	  uppvisar	  vissa	  likheter	  i	  interaktionen	  med	  eleverna	  i	  form	  av	  avsaknad	  
av	  skarpa	  tillsägelser	  och	  med	  en	  tyngdpunkt	  på	   interaktion	  genom	  instruktioner.	  Vad	  
gäller	  interaktion	  genom	  uppmuntran,	  skiljer	  sig	  deras	  förhållningssätt	  åt.	  Högstadielä-‐
raren	  är	  frikostigare	  med	  verbal	  uppmuntran	  och	  beröm	  medan	  gymnasieläraren	  har	  ett	  
lite	  mer	  sparsmakat	  förhållningssätt	  till	  verbal	  uppmuntran	  och	  beröm.	  	  



	   34	  

5	  Diskussion	  
I	  följande	  kapitel	  diskuteras	  resultatet	  i	  förhållande	  till	  litteraturen	  i	  bakgrundskapitlet	  
följt	  av	  metoddiskussion,	  egna	  reflektioner	  samt	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  tas	  teman	  upp	  som	  handlar	  om	  instrumentpreferenser,	  platstagande,	  ge-‐
nerella	  antaganden	  över	  gruppgränserna	  och	  lärarens	  roll	  i	  dessa	  frågor.	  

5.1.1	  Instrumentpreferenser	  	  
Elevernas	  beteende	  vid	  instrumentfördelning	  i	  de	  två	  högstadiegrupperna	  går	  i	  tydlig	  
linje	  med	  den	  forskning	  som	  nämndes	  i	  bakgrundskapitlet.	  Den	  slutgiltiga	  instrument-‐
fördelningen	  hos	  högstadiegrupperna	  i	  min	  studie	  visar	  stora	  likheter	  med	  resultat	  från	  
forskning	  som	  tar	  upp	  ämnet	  könskodade	  instrument	  (O'Neill,	  1997;	  Abeles	  &	  Porter,	  
1978;	  Bergman,	  2009;	  O'Neill	  &	  M.	  J.	  Boulton,	  1996;	  Abeles,	  2009).	  Resultatet	  i	  den	  här	  
studien	  bekräftar	  den	  könsstereotypa	  instrumentfördelningen	  som	  nämnts	  i	  föregående	  
mening.	  I	  resultatet	  visas	  dessutom	  hur	  vissa	  elever	  undviker	  att	  sjunga.	  Även	  det	  kan	  
ses	  ur	  ett	  perspektiv	  på	  instrument	  som	  feminina	  och	  maskulina	  då	  sång	  förknippas	  
med	  feminina	  värden	  (Green,	  1997).	  Gitarr	  och	  trummor	  är	  två	  av	  de	  instrument	  som	  
forskning	  visar	  ligger	  längst	  ut	  på	  den	  maskulina	  sidan	  av	  spektret	  av	  könskodade	  in-‐
strument	  (O'Neill	  &	  Boulton,	  1996).	  Trummor	  hade	  ett	  värde	  på	  4,195	  (det	  högsta	  vär-‐
det	  av	  de	  åtta	  instrumenten	  som	  testades)	  i	  en	  undersökning	  gjord	  av	  Abeles	  och	  Porter	  
(1978).	  Ju	  högre	  värde,	  desto	  mer	  maskulint	  upplevdes	  instrumentet.	  Piano	  ligger	  långt	  
ut	  på	  spektret	  av	  feminint	  könskodade	  instrument	  (O'Neill	  &	  Boulton,	  1996).	  Det	  finns	  
ingen	  gemensam	  skala	  eller	  mätmetod,	  men	  en	  mängd	  olika	  vetenskapliga	  studier	  be-‐
kräftar	  att	  olika	  instrument	  har	  olika	  grad	  av	  feminin	  eller	  maskulin	  konnotation	  kopp-‐
lad	  till	  sig.	  
	  
Eleverna	  i	  den	  här	  studien	  var	  själva	  aktivt	  delaktiga	   i	  att	  återskapa	  stereotypa	  instru-‐
mentval	  och	  en	  förklaring	  skulle	  kunna	  vara	  att	  detta	  gjordes	  utifrån	  en	  önskan	  att	  passa	  
in	  i	  den	  heteronormativa	  hierarkin	  som	  råder	  och	  där	  det	  som	  upplevs	  vara	  maskulint	  
intar	  en	  högre	  maktposition	  än	  det	  som	  upplevs	  vara	  feminint	  (Bergman,	  2009).	  Green	  
(1997)	   menar	   att	   ovanligt	   kompetenta	   elever	   har	   större	   möjlighet	   att	   korsa	   mu-‐
sik/könsgränserna	  än	  andra	  elever	  och	  detta	  stämmer	  delvis	  med	  resultatet	   i	  min	  stu-‐
die,	  där	  det	  visas	  att	  vissa	  av	  eleverna	  vars	  instrumentval	  frångick	  den	  könsstereotypa	  
mallen	  redan	  i	  början	  av	  lektionen	  kunde	  spela	  ackorden.	  	  
	  
I	   och	  med	   att	   elgitarren	   har	   en	   sådan	   stark	  maskulin	   laddning,	   ännu	   starkare	   än	   den	  
akustiska	  gitarren,	  eftersom	  den	  dels	  är	  en	  gitarr	  (O'Neill	  &	  Boulton,	  1996),	  dels	  är	  el-‐
förstärkt	  och	  därför	  har	  en	  nivå	  av	  teknik	  och	  maskin	  kopplad	  till	  sin	  essens	  (Mellström,	  
2002),	  så	  blir	  den	  en	  maktsymbol	  i	  den	  heteronormativa	  hierarkin.	  
	  
En	  förklaring	  till	  varför	  instrumentfördelningen	  ser	  ut	  som	  den	  gör	  går	  att	  finna	  i	  Hird-‐
mans	   (2001)	   resonemang.	  Förklaringsmodellen	   tar	  då	   fasta	  på	  den	  utbredda	   tradition	  
av	   åtskiljande	   av	   kvinnliga	   och	  manliga	   sysslor	   som	   ägt	   rum	   historiskt	   sett.	   Hirdman	  
likställer	  denna	  uppdelning	  och	  reglerna	  omkring	  den	  med	  tabun	  och	  de	  regelverk	  som	  
tillhör	  tabun.	  Hirdman	  gör	  dessutom	  en	  intressant	  iakttagelse	  när	  hon	  nämner	  att:	  	  
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…	  där	  män	  går	  över	  till	  kvinnoområden	  och	  gör	  kvinnosaker,	  måste	  dessa	  områden	  och	  
saker	   förändras,	   men	   där	   en	   kvinna	   går	   in	   på	   manliga	   områden	   och	   gör	   karlasaker,	  
måste	  hon	  förändras.	  Hon	  som	  sig	  i	  leken	  ger,	  hon	  får	  leken	  tåla.	  (Hirdman,	  2001,	  s.	  67)	  
	  

Kanske	  kan	  det	  här	  förklara	  oviljan	  hos	  en	  del	  av	  tjejerna	  att	  axla	  elgitarren.	  Denna	  för-‐
klaringsmodell	  skänker	  även	  en	  del	  ljus	  över	  instrumentsituationen	  i	  gymnasieensemb-‐
len.	  Där	  spelar	  tre	  av	  fyra	  killar	  klaviatur,	  ett	  instrument	  som	  befinner	  sig	  på	  den	  femi-‐
nina	  sidan	  av	  skalan.	  Men	  här	  rör	  det	  sig	  inte	  om	  ackompanjemang	  på	  ett	  akustiskt	  pi-‐
ano,	   som	  historiskt	   sett	   varit	   en	   accepterad	   kvinnlig	   syssla	   (Green,	   1997)	   utan	   om	  en	  
utflykt	   in	   i	   synthvärlden	  med	  bara	  män	   (Kraftwerk	   och	  Pet	   Shop	  Boys).	   Att	   dessa	   två	  
grupper	   är	   tydliga	   exempel	   på	   alternativa	  mansroller	   hindrar	   inte	   att	   pianospelandet	  
(kvinnosysslan)	   här	   är	   någonting	   som	   förändrats.	   Elförstärkta	   instrument	   i	   form	   av	  
synthar	  och	  den	  teknikvurm	  som	  medföljer	  gör	  att	  det	  här	  är	  en	  syssla	  som	  delvis	  ligger	  
inom	  det	  maskulina	  fältet	  (Mellström,	  2002).	  Därför	  är	  det	  inte	  längre	  lika	  oacceptabelt	  
för	  killar	  att	  befatta	  sig	  med	  denna	  "kvinnosyssla".	  	  
	  
I	   resultatet	   visas	   att	   vissa	   elever	   undviker	   att	   sjunga.	   Eftersom	   att	   sjunga	   kan	   klassas	  
som	  en	   feminin	   syssla	   (Green,	  1997)	  kan	  detta	  undvikande	  beteende	  återigen	  vara	  en	  
form	  av	  undvikandet	  av	  det	  feminina	  (Archer,	  1984).	  Ett	  liknande	  sätt	  att	  se	  på	  den	  pro-‐
cess	  med	  vilken	  den	  sociala	  identiteten	  man	  skapas,	  finns	  hos	  Hirdman	  (2001)	  som	  ut-‐
trycker	   sig	   på	   följande	   sätt:	   "Skamligt	   är	   det	   att	   göra	   kvinnosaker.	   Ja	   rent	   av	  menligt:	  
skadligt,	  ofördelaktigt,	  demoraliserande,	  nedbrytande,	  olycksbådande,	  vådligt..."	  (s.	  68).	  
Eventuellt	   skulle	   sjungandet	  medvetet	  eller	  omedvetet	  vara	  en	  aktivitet	   som	  killarna	   i	  
studien	  inte	  vill	  befatta	  sig	  med	  för	  att	  det	  skulle	  kunna	  uppfattas	  som	  "tjejigt"	  och	  på	  så	  
vis	  hota	  deras	  maskulinitet.	  	  

5.1.2	  Genuskontraktet	  	  
Gemensamt	  för	  de	  flesta	  av	  tjejerna	  i	  studien	  är	  att	  samtliga	  höll	  sig	   inom	  ramarna	  för	  
den	   normativa	   femininiteteten	   som	   innefattar	  måttfullhet,	   att	   visa	   kontroll,	   inlevelse-‐
förmåga	  och	  tolerans	  (Ambjörnsson,	  2004),	  vilket	  kan	  ses	  som	  ett	  beteende	  som	  står	   i	  
stark	   kontrast	  mot	   vissa	   av	   de	  mer	   dominerande	   killarna	   i	   grupperna.	   Som	   resultatet	  
visade	  var	  tjejerna	  dominerande	  inom	  instruerande	  interaktion.	  Där	  skulle	  man	  kunna	  
dra	   en	   koppling	   till	   inlevelseförmåga	   eftersom	   instruerandet	   ofta	   försiggick	  utan	  upp-‐
maning	  från	  läraren.	  Istället	  var	  den	  instruerande	  eleven	  medveten	  och	  inkännande	  an-‐
gående	   sin	  omgivning	  och	   tog	   själv	  beslutet	   att	   hjälpa	  de	  klasskamrater	   som	  behövde	  
hjälp.	  Dessutom	  dominerade	  tjejerna	  inom	  samarbetsinriktad	  interaktion.	  Det	  var	  heller	  
ingen	  tjej	  som	  gjorde	  några	  utspel	  i	  den	  mån	  vissa	  av	  de	  dominanta	  killarna	  gjorde.	  Istäl-‐
let	  höll	   sig	   tjejerna	  mestadels	   lugna,	   samlade	  och	  kontrollerade.	  Att	  hålla	   sig	   inom	  ra-‐
marna	  på	  detta	  vis	  skulle	  kunna	  ses	  som	  ett	  sätt	  att	  agera	  inom	  genuskontraktet	  (Hird-‐
man,	   2001).	  Hirdman	   förklarar	   också	   att	   anledningen	   till	   att	   kvinnor	   ofta	   är	  med	   och	  
cementerar	  kontraktets	   regler	  och	  gränser	  beror	  på	  att	  genuskontraktet	   inte	  berör	  en	  
liten	  del	  av	  hennes	  liv	  (som	  för	  mannen)	  utan	  hela	  hennes	  liv:	  "Eftersom	  genuskontrak-‐
tets	  villkor	  berör	  HELA	  Hennes	  liv,	  blir	  det	  Hennes	  strategier	  som	  kraftfullast	  återskapar	  
mönstret,	  eftersom	  Hennes	  strategier	  inte	  kan	  expandera	  utanför	  kontraktet"	  (Hirdman,	  
2001,	  s.	  91).	  	  	  
	  
Resultatet	   indikerar	   att	   ramarna	   för	   utagerande	   platstagande	   är	   påtagligt	   snävare	   för	  
tjejerna	   än	   för	   killarna.	   En	   möjlig	   förklaring	   till	   tjejernas	   begränsade	   handlingsfrihet	  
skulle	   kunna	   vara	   genuskontraktets	   begränsande	   regler.	   Eleverna	   återskapade	   aktivt	  
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könsstereotypa	  instrumentfördelningar	  och	  befäste	  på	  så	  vis	  den	  heteronormativa	  hie-‐
rarkin.	  	  

5.1.3	  Lärarnas	  roll	  	  
Lärarrollerna	  ser	  onekligen	  annorlunda	  ut	  i	  de	  här	  båda	  grupperna.	  Dels	  består	  högsta-‐
diegrupperna	  av	  fler	  elever	  än	  gymnasiegruppen.	  Detta	  gör	  att	   läraren	  omöjligt	  kan	  ha	  
samma	  typ	  av	  dialog	  som	  i	  en	  mindre	  grupp.	  Dessutom	  skiljer	  sig	  skolformen.	  Högstadi-‐
eeleverna	  går	  fortfarande	  i	  grundskolan	  och	  har	  alltså	  skolplikt	  medan	  gymnasieelever-‐
nas	  skolgång	  är	  mer	  frivillig	  och	  bygger	  mer	  på	  eget	  ansvar.	  
	  
Gymnasielärarens	  roll	  hade	  vissa	   likheter	  med	  en	  del	  av	  de	   lärarroller	  som	  Borgström	  
Källén	  (2011)	  tar	  upp.	  Vad	  som	  var	  bekant	  i	  beteendemönstret	  hos	  gymnasieläraren	  och	  
en	   lärarbeskrivning	   i	   Borgström	   Källéns	   avhandling	   var	   att	   lärarens	   "fokus	   i	   stor	   ut-‐
sträckning	  riktades	  mot	  att	  betona	  ett	   lekande	  och	   'coolt'	   förhållningssätt	   till	  musiken,	  
vilket	  bland	  annat	  synliggjordes	  genom	  att	  de	  intog	  en	  position	  som	  'musiker	  i	  en	  replo-‐
kal'	  "	  (s.	  146).	  Borgström	  Källén	  menar	  att	  denna	  position	  och	  upplägg	  (med	  sina	  replo-‐
kalsliknande	  regler)	  är	  problematisk	  ur	  ett	  genusperspektiv	  och	  beskriver	  problemati-‐
ken	  på	  följande	  vis:	  
	  

När	   läraren	   positionerar	   sig	   som	   en	  musiker	   i	   bandet	   istället	   för	   som	   lärare	   tenderar	  
detta	   att	  missgynna	   flickorna	  eftersom	   läraren	  då	   inte	   aktivt	   fördelar	   arbete	  och	  makt	  
utan	   i	   stor	   utsträckning	   lämnar	   dessa	   uppgifter	   till	   bandmedlemmarna	   själva,	   det	   vill	  
säga	  till	  eleverna.	  Flickorna	  måste	  då	  konkurrera	  med	  pojkarna	  om	  handlingsutrymme,	  
något	  som	  är	  konfliktfyllt	  för	  de	  flickor	  som	  konstruerar	  femininitet	  utifrån	  ansvar,	  om-‐
sorg	  och	  understödjande	  positionering.	  (Borgström	  Källén,	  2011,	  s.	  147)	  
	  

Även	   Bergman	   (2009)	   uppmärksammar	   denna	   problematik	   som	   finns	   i	   själva	   grund-‐
konceptet	  för	  mycket	  av	  dagens	  musikundervisning.	  Det	  beskrivs	  på	  följande	  vis:	  
	  

Ett	  annat	  problem	  är	  att	  en	  musikundervisning	  organiserad	  enligt	  modellen	  'kamratba-‐
serade	  rockband',	  tenderar	  att	  få	  en	  maskulin	  könskodning.	  Det	  innebär	  nämligen	  att	  det	  
skapas	  en	  hierarkisk	  ordning	   i	  musiksalen	  mellan	  de	  killar	  som	  spelar	   i	  band,	  och	  som	  
kan	  aspirera	  på	  den	  hegemoniska	  maskulinitetspositionen,	  och	  de	  killar	  som	  inte	  spelar	  i	  
rockband,	   för	   vilka	   denna	   position	   är	   ouppnåelig	   under	   dessa	   lektioner.	   Tjejerna,	   för	  
vilka	  rockmusikens	  maskulinitetskodning	  är	  komplicerad	  att	  hantera	  inom	  den	  homoso-‐
ciala	  gemenskapen,	  undvek	  ofta	  denna	  konflikt	  genom	  att	  de	  istället	  betonade	  en	  norma-‐
tiv	  femininitet,	  i	  en	  betydligt	  högre	  grad	  än	  de	  till	  exempel	  gjorde	  på	  andra	  lektioner	  och	  i	  
andra	  situationer	  där	  jag	  iakttog	  dem.	  (Bergman,	  2009,	  s.	  198)	  
	  

Detta	  stämmer	  relativt	  väl	  överens	  med	  resultatet	   i	  min	  studie	  som	  visar	  att	   tjejerna	   i	  
den	   första	   högstadiegruppen	   till	   övervägande	   del	   uppvisade	   en	   normativ	   femininitet	  
istället	  för	  att	  försöka	  sig	  på	  ett	  likartat	  beteende	  som	  det	  hos	  vissa	  av	  de	  mer	  domine-‐
rande	  killarna	  i	  grupperna.	  Även	  i	  den	  andra	  gruppen,	  där	  det	   inte	  fanns	  några	  tydliga	  
dominerande	   killar,	   intog	   tjejerna	   förhållandevis	   understödjande	   roller.	   Detta	   gällde	  
även	   för	   gymnasiegruppen	   där	   ensemblens	   enda	   tjej	   tog	   en	   understödjande	   roll.	   Ef-‐
tersom	  jag	  inte	  träffade	  eleverna	  utanför	  observationstillfällena	  hade	  jag	  ingen	  möjlighet	  
att	   jämföra	   huruvida	   de	   betonade	   den	   normativa	   femininiteten	  mer	   under	  musiklekt-‐
ionerna	  än	  vid	  övriga	  tidpunkter.	  
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5.2	  Egna	  reflektioner	  
Arbetet	  med	  den	  här	  uppsatsen	  har	  gjort	  att	  min	  förståelse	  inom	  ämnet	  har	  djupnat	  och	  
nyanserats	  ytterligare.	  Framförallt	  har	  det	  gjort	  att	  jag	  numera	  reflekterar	  över	  ännu	  fler	  
aspekter	  av	  undervisningen	  i	  min	  vardag	  som	  musiklärare.	  Jag	  har	  tyvärr	  inte	  så	  många	  
fler	  lösningar	  än	  tidigare,	  men	  i	  min	  yrkesroll	  som	  lärare	  har	  det	  här	  arbetet	  betytt	  väl-‐
digt	  mycket	  i	  och	  med	  att	  fler	  frågeställningar	  kopplade	  till	  genus,	  platstagande	  och	  det	  
musikaliska	  och	   sociala	   samspelet	  har	  problematiserats.	   I	   en	  utopisk	  värld	  hade	   tjejer	  
och	  killar	  fått	  möjligheten	  att	  ta	  plats	  på	  lika	  villkor.	  Nu	  är	  det	  tyvärr	  ofta	  inte	  så,	  men	  jag	  
som	  lärare	  har	  åtminstone	  kommit	  en	  bit	  på	  vägen	  och	  förstår	  nu	  lite	  bättre	  hur	  villko-‐
ren	  kan	  se	  ut.	  Min	  förförståelse	  för	  förutsättningarna	  har	  djupnat	  och	  enbart	  det	  borde	  
kunna	  leda	  till	  en	  mer	  medveten	  lärarroll	  från	  min	  sida.	  	  	  

5.3	  Fortsatt	  forskning	  
Jag	  skulle	  gärna	  se	  mer	  forskning	  som	  ytterligare	  problematiserar	  de	  rådande	  strukturer	  
och	  privilegier	  (i	  förhållande	  till	  genus)	  som	  finns	  idag.	  Det	  vore	  väldigt	  välkommet	  med	  
mer	   forskning	   som	   faktiskt	   innehåller	   fler	   potentiella	   lösningar	   eller	   handlingsplaner	  
utifrån	  genus.	  Eftersom	  det	  länge	  har	  funnits	  en	  tanke	  om	  att	  det	  är	  tjejerna	  som	  ska	  ta	  
mer	   plats	   (handlingsskyldigheten	   läggs	   hos	   de	   som	   redan	   är	   i	   underläge)	   så	   vore	   det	  
extra	  intressant	  med	  forskning	  på	  ämnet	  alternativa	  mansroller	  och	  hur	  man	  som	  lärare	  
kan	  gå	  tillväga	  för	  att	  skapa	  jämställda	  arbetsklimat.	  	  
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Bilaga	  1	  
	  
Grupp	  A	  (gymnasieensemblen)	  
	  
Adrian=	  spelar	  synth	  och	  piano	  (använder	  mycket	  av	  ljudutrymmet)	  
Arvid	  =	  spelar	  trumset	  (använder	  mycket	  av	  ljudutrymmet)	  	  
Axel	  =	  spelar	  synth	  (använder	  lite	  av	  ljudutrymmet)	  
Alva	  =	  spelar	  keyboard	  och	  sjunger	  (använder	  mindre	  av	  ljudutrymmet)	  
Anton	  =	  spelar	  keyboard	  (använder	  nästan	  inte	  alls	  ljudutrymmet)	  
	  
	  
Grupp	  B	  (högstadieensemble)	  
	  
Bruno	  =	  spelar	  trummor	  
Buster	  =	  spelar	  elgitarr	  
Bert	  =	  spelar	  elgitarr	  
Beatrice	  =	  spelar	  elgitarr	  
Britta	  =	  spelar	  elbas	  
Bella	  =	  spelar	  elbas	  
Beata	  =	  spelar	  keyboard	  
Belinda	  =	  spelar	  keyboard	  
Betty	  =	  spelar	  keyboard	  
Bodil	  =	  spelar	  akustiskt	  piano	  
	  
	  
Grupp	  C	  (högstadieensemble)	  
	  
Calle	  =	  spelar	  trummor	  
Christer	  =	  spelar	  elgitarr	  
Christoffer	  =	  spelar	  elgitarr	  
Cesar	  =	  spelar	  elgitarr	  
Clas	  =	  spelar	  bas	  
Cassandra	  =	  spelar	  bas	  
Charles	  =	  spelar	  keyboard)	  
Carola	  =	  spelar	  keyboard	  
Carin	  =	  spelar	  keyboard	  
Carina	  =	  spelar	  keyboard	  (beter	  sig	  ganska	  utåtriktat	  och	  tar	  en	  del	  av	  platsen)	  
Cecilia	  =	  spelar	  akustisk	  gitarr	  (sitter	  själv	  ute	  på	  kanten	  utanför	  gruppen	  och	  verkar	  lite	  
disträ)	  
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Bilaga	  2	  
Information	  och	  förfrågan	  inför	  studie.	  	  
Till	  elev	  under	  15	  år.	  
	  
Jag	  heter	  Anna	  Lembring	  och	  studerar	  till	  piano	  -‐och	  klasslärare	  i	  musik	  på	  Musikhögs-‐
kolan	   Ingesund.	   Som	   sista	   del	   i	  min	  utbildning	   ingår	   det	   att	   skriva	   ett	   examensarbete	  
med	  tillhörande	  fältstudie/undersökning.	  	  
	  
Ämnet	   för	  mitt	   examensarbete	   är	   ensembleverksamhet	   i	   grund-‐	   och	   gymnasieskolan.	  
Det	  innebär	  att	  jag	  studerar	  det	  sociala	  och	  musikaliska	  samspelet	  i	  ensemblen	  och	  mel-‐
lan	  elever	  och	  lärare	  i	  undervisningssituationen.	  För	  att	  undersöka	  detta	  så	  behöver	  jag	  
filma	  flera	  olika	  grupper	  och	  flera	  olika	  lärare.	  Detta	  är	  en	  av	  grupperna	  som	  jag	  tillfrå-‐
gar.	  	  
	  
Filmen	  kommer	  enbart	  att	  användas	  under	  arbetets	  gång,	  och	  det	  är	  endast	  jag	  och	  min	  
handledare	  som	  kommer	  att	  ha	  tillgång	  till	  det	  filmade	  materialet.	  Jag	  kommer	  att	  analy-‐
sera	  materialet	  och	  göra	  en	  skriftlig	  sammanställning	  av	  undersökningen.	  När	  jag	  analy-‐
serar	  så	  kommer	  jag	  främst	  att	  fokusera	  på	  läraren	  och	  vad	  han/hon	  gör,	  men	  för	  att	  få	  
ett	  användbart	  material	  så	  behöver	  även	  ni	  elever	  vara	  med	  på	  film	  så	  att	  jag	  kan	  se	  hur	  
interaktionen	  är	  mellan	   lärare	  och	   elev.	   I	  min	   slutgiltiga	  uppsats	   kommer	   episoder	  ur	  
filmerna	  beskrivas,	  men	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  alla	  personer	  på	  filmerna	  förblir	  anonyma	  
och	   inte	   kan	   spåras.	   Efter	   att	   arbetet	   är	   färdigt	   kommer	   filmerna	   att	   lagras	   på	   säker	  
plats.	  
	  
Jag	  skulle	  vara	  väldigt	  tacksam	  om	  inlämningen	  av	  talongen	  kan	  ske	  vid	  nästa	   lekt-‐
ionstillfälle.	  För	  frågor,	  kontakta	  mig	  på:	  073-‐731	  98	  32	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning	  
Anna	  Lembring	  
student	  på	  musiklärarutbildningen	  vid	  Musikhögskolan	  Ingesund	  
	  
	  
Ringa	  in	  något	  av	  alternativen:	  
	  
Jag	  går	  med	  på	  att	  medverka	  på	  film	  enligt	  ovanstående	  användning.	  
	  
Jag	  går	  inte	  med	  på	  att	  medverka	  på	  film.	  
	  
	  
Namn:	  
	  
	  
	  
Datum	  och	  underskrift:	  
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Information	  och	  förfrågan	  inför	  studie.	  	  
Till	  elev	  över	  15	  år.	  
	  
Jag	  heter	  Anna	  Lembring	  och	  studerar	  till	  piano	  -‐och	  klasslärare	  i	  musik	  på	  Musikhögs-‐
kolan	   Ingesund.	   Som	   sista	   del	   i	  min	  utbildning	   ingår	   det	   att	   skriva	   ett	   examensarbete	  
med	  tillhörande	  fältstudie/undersökning.	  	  
	  
Ämnet	   för	  mitt	   examensarbete	   är	   ensembleverksamhet	   i	   grund-‐	   och	   gymnasieskolan.	  
Det	  innebär	  att	  jag	  studerar	  det	  sociala	  och	  musikaliska	  samspelet	  i	  ensemblen	  och	  mel-‐
lan	  elever	  och	  lärare	  i	  undervisningssituationen.	  För	  att	  undersöka	  detta	  så	  behöver	  jag	  
filma	  flera	  olika	  grupper	  och	  flera	  olika	  lärare.	  Detta	  är	  en	  av	  grupperna	  som	  jag	  tillfrå-‐
gar.	  	  
	  
Filmen	  kommer	  enbart	  att	  användas	  under	  arbetets	  gång,	  och	  det	  är	  endast	  jag	  och	  min	  
handledare	  som	  kommer	  att	  ha	  tillgång	  till	  det	  filmade	  materialet.	  Jag	  kommer	  att	  analy-‐
sera	  materialet	  och	  göra	  en	  skriftlig	  sammanställning	  av	  undersökningen.	  När	  jag	  analy-‐
serar	  så	  kommer	  jag	  främst	  att	  fokusera	  på	  läraren	  och	  vad	  han/hon	  gör,	  men	  för	  att	  få	  
ett	  användbart	  material	  så	  behöver	  även	  ni	  elever	  vara	  med	  på	  film	  så	  att	  jag	  kan	  se	  hur	  
interaktionen	  är	  mellan	   lärare	  och	   elev.	   I	  min	   slutgiltiga	  uppsats	   kommer	   episoder	  ur	  
filmerna	  beskrivas,	  men	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  alla	  personer	  på	  filmerna	  förblir	  anonyma	  
och	   inte	   kan	   spåras.	   Efter	   att	   arbetet	   är	   färdigt	   kommer	   filmerna	   att	   lagras	   på	   säker	  
plats.	  
	  
Jag	  skulle	  vara	  väldigt	  tacksam	  om	  inlämningen	  av	  talongen	  kan	  ske	  vid	  nästa	   lekt-‐
ionstillfälle.	  För	  frågor,	  kontakta	  mig	  på:	  073-‐731	  98	  32	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning	  
Anna	  Lembring	  
student	  på	  musiklärarutbildningen	  vid	  Musikhögskolan	  Ingesund	  
	  
	  
Ringa	  in	  något	  av	  alternativen:	  
	  
Jag	  går	  med	  på	  att	  medverka	  på	  film	  enligt	  ovanstående	  användning.	  
	  
Jag	  går	  inte	  med	  på	  att	  medverka	  på	  film.	  
	  
	  
Namn:	  
	  
	  
	  
Datum	  och	  underskrift:	  
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Information	  och	  förfrågan	  inför	  studie.	  
Till	  målsman	  för	  elev	  under	  15	  år.	  
	  
Jag	  heter	  Anna	  Lembring	  och	  studerar	  till	  piano	  -‐och	  klasslärare	  i	  musik	  på	  Musikhögs-‐
kolan	   Ingesund.	   Som	   sista	   del	   i	  min	  utbildning	   ingår	   det	   att	   skriva	   ett	   examensarbete	  
med	  tillhörande	  fältstudie/undersökning.	  	  
	  
Ämnet	   för	  mitt	   examensarbete	   är	   ensembleverksamhet	   i	   grund-‐	   och	   gymnasieskolan.	  
Det	  innebär	  att	  jag	  studerar	  det	  sociala	  och	  musikaliska	  samspelet	  i	  ensemblen	  och	  mel-‐
lan	  elever	  och	  lärare	  i	  undervisningssituationen.	  För	  att	  undersöka	  detta	  så	  behöver	  jag	  
filma	  flera	  olika	  grupper	  och	  flera	  olika	  lärare.	  Detta	  är	  en	  av	  grupperna	  som	  jag	  tillfrå-‐
gar.	  	  
	  
Därför	  frågar	  jag	  nu	  er	  föräldrar:	  Får	  jag	  filma	  ert	  barn	  under	  en	  musiklektion?	  
	  
Filmen	  kommer	  enbart	  att	  användas	  under	  arbetets	  gång,	  och	  det	  är	  endast	  jag	  och	  min	  
handledare	  som	  kommer	  att	  ha	  tillgång	  till	  det	  filmade	  materialet.	  Jag	  kommer	  att	  analy-‐
sera	  materialet	  och	  göra	  en	  skriftlig	  sammanställning	  av	  undersökningen.	  När	  jag	  analy-‐
serar	  så	  kommer	  jag	  främst	  att	  fokusera	  på	  läraren	  och	  vad	  han/hon	  gör,	  men	  för	  att	  få	  
ett	  användbart	  material	  så	  behöver	  även	  ni	  elever	  vara	  med	  på	  film	  så	  att	  jag	  kan	  se	  hur	  
interaktionen	  är	  mellan	   lärare	  och	   elev.	   I	  min	   slutgiltiga	  uppsats	   kommer	   episoder	  ur	  
filmerna	  beskrivas,	  men	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  alla	  personer	  på	  filmerna	  förblir	  anonyma	  
och	   inte	   kan	   spåras.	   Efter	   att	   arbetet	   är	   färdigt	   kommer	   filmerna	   att	   lagras	   på	   säker	  
plats.	  
	  
Jag	  skulle	  vara	  väldigt	  tacksam	  om	  inlämningen	  av	  talongen	  kan	  ske	  vid	  nästa	   lekt-‐
ionstillfälle.	  För	  frågor,	  kontakta	  mig	  på:	  073-‐731	  98	  32	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning	  
Anna	  Lembring	  
student	  på	  musiklärarutbildningen	  vid	  Musikhögskolan	  Ingesund	  
	  
	  
Ringa	  in	  något	  av	  alternativen:	  
	  
Jag	  tillåter	  att	  mitt	  barn	  medverkar	  på	  film	  enligt	  ovanstående	  användning.	  
	  
Jag	  tillåter	  inte	  att	  mitt	  barn	  medverkar	  på	  film.	  
	  
	  
Barnets	  namn:	  
	  
	  
	  
Datum	  och	  förälders	  underskrift:	  
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Datum:	   Tid:	   Situation:	  
Person:	   	   Beskrivning:	  Vad	  sägs?	  Vad	  händer?	  
	   	   	  

Förslag	  på	  observationsschema	  
	  
Tema	   Person	   Tid	  	   Beskrivning:	  Vad	  sägs?	  Vad	  händer?	  
	   	   	   	  

Förslag	  på	  observationsschema	  	  
	  
	  
	  
	  


